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Introduksjon og innhold
Norges Motorsportsforbund representerer et mangfold av ulike idretter som 
alene har mange ulike grener. Grunntanken med den visuelle profilen var å skape 
et stødig forbund som fremstår som en sterk støttespiller for de ulike grenene. 
Forbundets ulike grener består av Motorsykkelsport, Radiostyrtmotorsport,  
Båtsport og Snøscootersport. Den nye visuelle identiteten skal være med på å 
skape en samhørighet mellom de ulike grenene og forbundet, men allikevel skape 
et tydelig skille med bruk av farger for å skape en tilhørighet mellom målgruppe 
og idrett. Den visuelle identiteten er bygget opp av flere elementer som sammen 
tydeliggjør Norges Motorsportforbund. 

Profilhåndboken oppdateres fortløpende med nytt innhold underveis som det blir 
utviklet. Den er ment som et levende verktøy for å sikre en tydelig og helhetlig 
kommunikasjon innad og uttad Norges Motorsportforbund og grenene.
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Logo & Symbol
Øverst i hierarkiet i NMF sin visuelle identitet ligger regler 
for logo og symbol. Logoen er den enkleste fremstillingen 
av forbundets identitet - og derfor også den viktigste.



Logo

Fristilles symbolet fra logoen 
skal navntrekket eller logo 
som en helhet være synlig et 
annet sted på flaten.

Logoen skal primært benyttes 
i	mørkeblå	profilfarge.

Logo skal aldri skaleres  i 
bredden eller høyden, men  
alltid proporsjonalt.

Logo skal aldri brukes med 
effekter som Outer glow,  
Drop Shadow, Bevel etc. da 
dette kan forstyrre lesbarhet.

Logo skal alltid stå alene, og 
aldri som en del av - eller som 
en omkransning av andre 
symboler	eller	grafiske	 
elementer

 

Norges Motorsportsforbund’s logo er bygget opp av to 
elementer som kan fristilles fra hverandre. Symbolet blir 
brukt som et tilleggselement for å styrke identiteten videre, 
mens navntrekket skal fungere som et sterkt og offisielt 
avtrykk fra NMF. 

—

—

—

—

—
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Friområde Minstemål

Logo og navntrekk Symbol 

7,5 mm. i høyde

7,5 mm. i høyde

13 mm. i diameter

Friområdet rundt logoen definerer hvor mye luft det skal 
være rundt logo til enhver tid. Det er viktig med nok rom 
rundt logoene slik at de ikke konkurrerer mot andre  
elementer på flaten. Ta utgangspunkt i flagget for å få 
korrekt mengde friområde. 

For å være sikker på at logoen gjengis med god lesbarhet 
er anbefalt minstemål beskrevet under. Minstemålet er en 
pekepinn på absolutt minste størrelse logoen kan gjengis 
i. På noen flater kan dette være for lite, så bruk skjønn for å 
finne frem til gode løsninger. 

1

2

3

Definert friområde

På fullstendig logo benyttes 
flagget for å merke av hvor 
friområde går. Siste enden 
av flagget under Motorsport 
brukes også for å balansere 
logoen opp mot navntrekk. 

Navntrekket bruker stående 
flagg i høyden og liggende 
flagg i bredden for å markere 
friområdet rundt navnet.

Symbolet benytter også siste 
del av flagget, for å løftes litt 
høyere slik at det oppleves 
mer balansert. Dette for å gi 
inntrykk av sirkelen logoen er 
bygget opp av avsluttes

Regelen for friområde på 
symbol utgår om den brukes 
som	et	grafisk	element.	

1

2

3

*

1 Logo

2 Navntrekk

*3 Symbol

2  7,5 mm.

1:1  7,5 mm høyde 1:1

1  7,5 mm.

* Høyden utgjør en bredde på 13 mm. på symbol

3 13. mm
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RegionslogoAlternativ logobruk

Regler for overordnet logo 
gjelder også for de ulike 
regionslogoene.

Regionslogo skal alltid være i 
liggende format.

Vertikal løsning på logo. Logo med adressefelt, brukes 
for eksempel på brevark.

Det er utviklet logo til bruk for de ulike regionene hvor NMF 
har administrasjon. Denne kan benyttes både med og uten 
NMFsymbolet. 

Der primærlogo ikke strekker til er det utviklet et alternativ. 
Alternativ bruk av logo støtter seg på en tydeligere bruk 
av hovedsymbolet, her plassert i en firkant i profilfarge. 
Ta hensyn til regler for minstestørrelse og friområde. Bruk 
skjønn for å komme frem til gode løsninger. — —

1 2

Eksempler på bruk

1  Vertikal logovariasjon

2  Logovariasjon med tilleggsinformasjon
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Hovedsymbol

Fristilles symbolet fra logoen 
skal navntrekket eller logo 
som en helhet være synlig et 
annet sted på flaten.

Symbolet kan roteres, farges 
skaleres, fylles, legges på 
med Blending Options, bryte 
formatet og brukes fritt på  
bilder	som	et	grafisk	element	 
i	profilen	til	NMF.

Symbolet skal aldri skaleres  
i bredden eller høyden, men  
alltid proporsjonalt.

Symbolet skal aldri brukes 
med effekter som Outer glow,  
Drop Shadow, Bevel etc.

Symbolet skal alltid stå alene, 
og aldri som en del av - eller 
som en omkransning av  
andre	symboler	eller	grafiske	
elementer. Det kan brukes 
sammen med tekst og bryte 
formatet det plasseres på.

Symbolet skal aldri plasseres 
opp ned eller speilvendt. 

NMFs symbol kan benyttes fritt fra logoen som et grafisk 
element. Symbolet er bygget opp av bokstavene N, M og 
F, som sammen former et speedometer. Speedometeret  
representerer farten, dynamikken og spenningen i de ulike 
idrettene som forbundet representerer. 

—

—

—

—

—

 

—
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11 juni
  NORGESCUP RUNDBANE

Grenland Grand Prix
F2 / F4 / THUNDERCAT / GT30 / GT15

ACTION PÅ 'ÆLVA' I PORSGRUNN
Grenlands Racerbåt Klubb inviterer i samarbeid 
med Norges Motorsport Forbund til Norgescup 
på Rundbane i båtsport!

Enten du er familie, bekjent, interessert, engasjert eller 
bare har noen timer ledig vil vi anbefale deg å ta turen til 
Norgescup i Båtsport. Følg Marit Strømøy i en 2-seter  
Formel 1 båt med over 800 hK!

Arrangementet er gratis.  
Finn oss på Facebook!

Bruk av hovedsymbol

Symbolet kan fristilles og 
plasseres på bilder,  
bakgrunner og liknende.

Her er symbolet i oransje 
for å tydeliggjøre at det er 
snakk om motorsykkelsport. 
Det bryter også formatet for 
å skape litt liv på en ellers 
stramt designet flate. Pilen 
i symbolet peker også mot 
avsender for å tydeliggjøre 
Norges Motorsportforbund.

Her blir symbolet en del av 
headingen for å tydeliggjøre 
NMF som avsender. 

 

Eksempler på hvordan hovedsymbolet kan trekkes ut og 
brukes som et grafisk element finnes til høyre. 

1

2

3

2. Bryter formatet

3. En deal av header1. Som blikkfang
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Typografi & farger
Typografi og farger spiller en viktig rolle i NMF sin 
identitet. Dette kapittelet tar for seg en av grunnsteinene 
i profilen. Regler for typografi og farger er overordnet for 
videre innhold i profilmanualen.



Primærfarger SekundærfargerForbund

Kontrasttoner

Snøscooter

Radiostyrt

Båt

Motorsykkel

PMS 282 U
C 97  M 70  Y 49  K 44 
R 2  G 55  B 73
HEX #013649

PMS 310 C
C 53  M 0  Y 11  K 0 
R 103  G 207  B 227
HEX #67CFE3

PMS 7417 C
C 3  M 86  Y 85  K 0 
R 232  G 75  B 55
HEX #E84B37

PMS 346 C
C 55  M 0  Y 53  K 0
R 110  G 203  B 152
HEX #6ECB98

PMS 7409 C
C 3  M 33  Y 99  K 0 
R 246  G 178  B 33
HEX #F6B221For NMF: For grener: 

Brukes som fyll på flater med 
innhold eller som tekstfarge 
på lysere bakgrunner. 

En	viktig	del	av	NMF	sin	profil,	
og skal alltid være synlig 
enten	gjennom	bilder,	grafiske	
elementer eller bakgrunner.

For grener under forbundet vil 
fargen vektes like sterkt som 
fargen tilhørende grenen. For 
forbundet skal fargen vektes 
sterkere. 

Det	er	definert	tre	kontrast-
toner til forbundsfargen, til 
bruk der det ikke egner seg å 
bruke grenfarger.

 

Overordnet står forbundet 
fritt til å bruke de ulike  
fargene subtilt. De skal aldri 
være fremtredende, men 
brukes til å fremheve viktig 
informasjon og innhold. 

Unntaket fra regel over 
gjelder alt materiale som 
går under de ulike grenene. 
Snakkes det om båtsport skal 
man bruke den marinegrønne 
fargen, ingen andre. 

Farger er forbeholdt sine 
grener. Eksempelvis skal aldri 
motorsykkelsport benytte den 
røde fargen til radiostyrt.

Fargen tilhørende grenen skal 
være mer fremtredende enn 
den primære mørkeblå.

Den mørke blå fargen skal være synlig på alt materiell som 
har med NMF å gjøre. Fargen gir et godt spillerom for  
støttefargene og viser til troverdighet. 

Sekundærfarger er en viktig del av forbundets identitet.  
De er med på å skille de ulike grenene som forbundet  
representerer, med én farge per idrettsgren. Bruken av 
sekundærfarger er bygget på prinsippet at jo mer det er av 
noe - jo mindre er det verdt. Bruk derfor fargene for å  
tydeliggjøre viktig informasjon og innhold.

—

—

—

—

—

—

—

—

C 11  M 7  Y 3  K 0 
R 223  G 227  B 235
PMS 656 C  HEX #DFE3EB

C 79  M 56  Y 42  K 19 
R 63  G 93  B 110
PMS 548 U  HEX #3F5D6E

C 81  M 71  Y 59  K 75 
R 12  G 24  B 32
PMS BLACK C  HEX #111820
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Fargehierarki

Snøscooter

Snøscooter

Snøscooter

Radiostyrt

Radiostyrt

Radiostyrt

Båt

Båt

Båt

Motorsykkel

Motorsykkel

Motorsykkel

All kommunikasjon fra selve 
forbundet vekter sterk bruk av 
forbundsblå. Elementer kan 
fremheves i en eller flere av 
grenfargene. 

Snakker forbundet om én 
gren skal forbundsfargen  
vektes sterkest, med fremtre-
dende bruk av grenens farge. 
Ingen andre farger skal da 
brukes.

Klubber, arrangementer og 
liknende materiell som ligger 
under de ulike grenene bruker 
grenens farge + forbundsblå. 
Her er fargene vektet likt. 
Ingen andre farger skal  
benyttes. 

 

Fargekartet til høyre viser hvordan bruken av farger skal 
vektes. For å skape en tydelig kommunikasjon både  
gjennom forbundet som en helhet og idrettsgrenene hver 
for seg er det viktig at dette følges.

1

2

3

Forbund

Forbund

Forbund

1. Forbundet

2. Forbundet, om én gren:

3. Grenene:
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Fargebruk

All kommunikasjon fra selve 
forbundet vekter sterk bruk av 
forbundsblå. Elementer kan 
fremheves i en eller flere av 
grenfargene. 

Snakker forbundet om én 
gren skal forbundsfargen  
vektes sterkest, med frem-
tredende bruk av grenens 
farge. Ingen andre farger skal 
da brukes. Noen unntak fra 
denne regelen forekommer, 
deriblant på web, hvor det er 
større bruk av hvit.

Klubber, arrangementer og 
liknende materiell som ligger 
under de ulike grenene bruker 
grenens farge + forbundsblå. 
Her er fargene vektet likt. 
Ingen andre farger skal  
benyttes. 

 

Eksemplene til høyre viser hvordan hierarkiet fungerer i 
praksis. 

1

2

3

1. Forbundet

2. Forbundet, om én gren:

3. Grenene:

11 juni
  NORGESCUP RUNDBANE

Grenland Grand Prix
F2 / F4 / THUNDERCAT / GT30 / GT15

ACTION PÅ 'ÆLVA' I PORSGRUNN
Grenlands Racerbåt Klubb inviterer i samarbeid 
med Norges Motorsport Forbund til Norgescup 
på Rundbane i båtsport!

Enten du er familie, bekjent, interessert, engasjert eller 
bare har noen timer ledig vil vi anbefale deg å ta turen til 
Norgescup i Båtsport. Følg Marit Strømøy i en 2-seter  
Formel 1 båt med over 800 hK!

Arrangementet er gratis.  
Finn oss på Facebook!

3 — 5 juni
NM RUDSKOGEN 2016

TOHJULSFESTIVAL

LØRDAG
Fra 09:00

SØNDAG
Fra 13:00

Tidskvalifikasjon · Alle klasser
Løp
Nasjonal
Rookie 600
Rookie 1000
Junior STD
Klasse C

Løp · Alle klasser

SUPERBIKE / SUPERSTOCK 600 / ROOKIE 1000 / NASJONAL / JUNIOR / KLASSE C

NORGESMESTERSKAP
Vi starter sommeren med en actionfylt helg i 
juni på Rudskogen – velkommen!

Enten du er familie, bekjent, interessert, engasjert eller 
bare har noen timer ledig vil vi anbefale deg å ta turen til 
Norgesmesterskapet i Motorsport. Mer informasjon om 
roadracing finner du på www.borgmck.no

Arrangementet er gratis. 
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Roboto

Roboto Black Italic
Roboto Black
Roboto Bold
Roboto Medium
Roboto Regular
Roboto Light

Roboto sine mange snitt byr 
på mange muligheter til bruk 
som aktivt bør benyttes. 

Primærfonten skal brukes på 
alle flater der NMF er bestemt 
avsender av budskapet.

Klubber og underarrangører 
under NMF oppfordres til å 
bruke Roboto, men står fritt 
til å benytte egne fonter; så 
fremt de ikke brukes sammen 
med Roboto.

 

Fonten Roboto ligger tilgjengelig i Google Fonts sitt font-
bibliotek, og er gratis å bruke. Roboto skal benyttes der det 
lar seg gjøre for å skape et helhetlig og gjenkjennlig utrykk 
i NMFs kommunikasjonsflater. Det er definert alternativ 
fontbruk i neste avsnitt. 

—

—

—

Fontbruk

Tydeliggjøring av tall og 
datoer som en effekt for å 
skape oppmerksomhet rundt 
eventuelle arrangementer, 
hendelser eller liknende.

Profilfargebruk	på	headinger	
og uthevinger; for å vise til 
den aktuelle idretten under 
NMF budskapet gjelder for.

 

Roboto er en font med mange muligheter som vi ønsker 
å bruke aktivt i NMFs merkevare. Under står det definert 
noen muligheter som er med på å videreføre den visuelle 
identiteten til forbundet.

1 *2

Grenland Grand Prix

11 juni
NORGESCUP RUNDBANE

ACTION PÅ ÆLVA I PORSGRUNN!

Grenlands Racerbåt Klubb inviterer i samarbeid 
med Norges Motorsport Forbund til en fartsfylt 
helg langs elven i Porsgrunn.

Enten du er glad i sol, fart eller spenning er dette 
midt i blinken for deg. Iskrem har vi også ved  
brygga. Og hvem liker ikke iskrem?

Besøk oss på Facebook for mer informasjon om 
arrangementet og mer!

HEADING
Roboto Black Italic

UTHEVING AV TALL
Roboto Black Italic

SUBHEADING
Roboto Bold

SUBHEADING 2
Roboto Bold Italic

* — Farge

INGRESS/UTHEVING
Roboto Medium 

BRØDTEKST
Roboto Light

UTHEVING
Roboto Medium

* — Farge

1

2
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Arial

Arial Bold Italic
Arial Bold
Arial Regular
Arial Italic

Vi ønsker at NMF sin font Roboto skal bli brukt på alle flat-
er, men der det ikke lar seg gjøre skal Arial benyttes. 

Eksempler på bruk

Tydeliggjøring av tall og 
datoer som en effekt for å 
skape oppmerksomhet rundt 
eventuelle arrangementer, 
hendelser eller liknende.

Profilfargebruk	på	headinger	
og uthevinger; for å vise til 
den aktuelle idretten under 
NMF budskapet gjelder for.

 

Arial er en standardfont som ligger inne på alle datama-
skiner. Dette er et substitutt for profilfonten og skal kun 
brukes der det ikke er mulig å bruke Roboto. 

1 *2

Grenland Grand Prix

11 juni
NORGESCUP RUNDBANE

ACTION PÅ ÆLVA I PORSGRUNN!

Grenlands Racerbåt Klubb inviterer i samar-
beid med Norges Motorsport Forbund til en 
fartsfylt helg langs elven i Porsgrunn.

Enten du er glad i sol, fart eller spenning er dette 
midt i blinken for deg. Iskrem har vi også ved  
brygga. Og hvem liker ikke iskrem?

Besøk oss på Facebook for mer informasjon om 
arrangementet og mer!

HEADING
Arial Bold Italic

UTHEVING AV TALL
Arial Bold Italic

SUBHEADING
Arial Bold

SUBHEADING 2
Arial Bold
* — Farge

INGRESS/UTHEVING
Arial Bold

BRØDTEKST
Arial Regular

UTHEVING
Arial Regular

* — Farge

1

2
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Grafiske elementer
NMF benytter flere visuelle virkemidler i sin profil for å 
støtte opp om hva forbundet representerer. Felles for alle 
de visuelle virkemidlene er at de går under regler for blant 
annet farger og typografi. Gjelder budskapet Båtsport, skal 
for eksempel turkis farge brukes de grafiske elementene.



11.5 o Kutt

Kuttet tar utgangspunkt i  
Roboto Black Italic, som 
ligger i ca. 11,5 grader.  
Vertikalt kutt skal derfor alltid 
være i 11,5 graders vinkel for 
å spille på lag med tekst. 

Kuttet kan eksempelvis 
brukes til å skille eller skape 
en tydelig inngang til innhold. 

Primært benyttes vertikale 
kutt. Ved bruk av horisontale 
linjer kan vinklingen overstige 
eller være mindre enn 11,5 
grader. Gjør horisontale kutt 
tydelige, men ikke la de stjele 
oppmerksomhet.

NMF benytter flere visuelle virkemidler i sin profil for å 
støtte opp om hva forbundet representerer. Kuttet er med 
på å skape en dynamikk og lekenhet i profilen. Det er viktig 
at kuttet ikke stjeler oppmerksomhet fra budskapet, men 
at det tydeliggjør avsenderen av budskapet.

—

—

—

Denne siden har også 
mulighet til bakgrunn 

•  Høyreklikk flaten til høyre

•  Velg formater bakgrunn… 
•  På fyll kan du velge mellom:

–  Farge

–  Bilde/tekstur

•  Velg bilde eller farge og trykk OK

Endre bakgrunn på 
denne siden 

•  Høyreklikk flaten til høyre

•  Velg formater bakgrunn… 
•  På fyll kan du velge mellom:

–  Farge

–  Bilde/tekstur

•  Velg bilde eller farge og trykk OK

Bakgrunnen ligger bak det hvite kuttet, som du ser her. 
Man kan fylle bakgrunnen med én profilfarge eller et bilde. 
Slik går du frem for å endre bakgrunn.11 juni3 — 5 juni

NM RUDSKOGEN 2016

TOHJULSFESTIVAL

LØRDAG
Fra 09:00

SØNDAG
Fra 13:00

Tidskvalifikasjon · Alle klasser
Løp
Nasjonal
Rookie 600
Rookie 1000
Junior STD
Klasse C

Løp · Alle klasser

SUPERBIKE / SUPERSTOCK 600 / ROOKIE 1000 / NASJONAL / JUNIOR / KLASSE C

NORGESMESTERSKAP
Vi starter sommeren med en actionfylt helg i 
juni på Rudskogen – velkommen!

Enten du er familie, bekjent, interessert, engasjert eller 
bare har noen timer ledig vil vi anbefale deg å ta turen til 
Norgesmesterskapet i Motorsport. Mer informasjon om 
roadracing finner du på www.borgmck.no

Arrangementet er gratis. 
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Tall

Tall skal med fordel økes og 
komme tydelig frem, enten 
som headinger, uthevinger 
eller annet. 

Unngå å bruke kraftige  
effekter på tall hvis det er 
annet viktig innhold som må 
komme frem på flaten.

Innenfor mengdetekst/brød-
tekst skal aldri tall utheves 
med annet enn et annet 
fontsnitt (f.eks. bold, italic).  
Å øke størrelsen på tall i 
mengdetekst kan forstyrre 
lesbarhet og budskap.

Noen unntak er naturlige 
for denne regelen, deriblant 
startnumer. 

Bruk av tall er også en viktig del av NMF sine merkevare. 
Store tydelige tall skal være med på å skape blikkfang og 
oppmerksomhet rundt arrangementer og innhold.  
Idrettene som forbundet består av, har tall som en tydelig 
fellesnevner, enten det er hastighet, datoer, plasseringer, 
eller draktnummer er tall sentralt.

—

—

—

—

Striper og streker

Ved bruk av striper er det 
viktig å huske at de aldri skal 
stjele oppmerksomhet, heller 
hjelpe leseren å få med seg 
innhold. 

Striper er underrettet regler 
for fargebruk, vær derfor obs 
med å benytte farger som 
bygger opp om innholdet.

Striper skal alltid fremstå 
som rene. Ikke bruk effekter 
som outer glow, drop shadow, 
bevel eller gradients. 

For utheving av innhold og informasjon er det utviklet 
et grafisk element som brukes for å skape en tydelig 
leseretning eller veiviser til innhold. Fargebruk på streken 
vil også være en detalj som fremhever hvilken gren det er 
snakk om på de ulike flatene.

—

—

—

11 juni
NORGESCUP RUNDBANE
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3 — 5 juni
NM RUDSKOGEN 2016

TOHJULSFESTIVAL

LØRDAG
Fra 09:00

SØNDAG
Fra 13:00

Tidskvalifikasjon · Alle klasser
Løp
Nasjonal
Rookie 600
Rookie 1000
Junior STD
Klasse C

Løp · Alle klasser

SUPERBIKE / SUPERSTOCK 600 / ROOKIE 1000 / NASJONAL / JUNIOR / KLASSE C

NORGESMESTERSKAP
Vi starter sommeren med en actionfylt helg i 
juni på Rudskogen – velkommen!

Enten du er familie, bekjent, interessert, engasjert eller 
bare har noen timer ledig vil vi anbefale deg å ta turen til 
Norgesmesterskapet i Motorsport. Mer informasjon om 
roadracing finner du på www.borgmck.no

Arrangementet er gratis. 
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Bildestil

Fargebruk:  
For å tydeliggjøre at det er 
snakk om én gren innunder 
NMF, kan bilder brukes i 
duotoner som tar for seg 
NMF sin primærfarge og 
sekundærfargen til grenen.

Fellesskap:  
Fellesskapet er en viktig del 
av idrettene. Bilder kan med 
fordel trekke frem utøvere 
utenfor banen, men gjerne i 
sammenheng med idretten 
de er en del av.

Bevegelse:  
Fart og bevegelse er en viktig 
del av idrettene til NMF. Vi 
ønsker at man skal kunne føle 
at man er tilstede gjennom 
bilder med mye dynamikk og 
bevegelse.

Tett på menneskene:  
Idrettene er ingenting uten 
utøvere og menneskene i den. 
Derfor ønsker vi å trekke frem 
fokuset, gleden og følelsene 
som hører med idrettene. Alt 
fra et jubel fra en i publikum 
til fokuset før en konkurranse.

NMF setter fokus på personene og idretten ved å gå tett 
på menneskene og hva de gjør. Publikum som ser bildene 
skal få følelsen av å være der, og oppleve det som skjer 
- enten det er glede og jubel fra publikum, eller jord som 
spruter opp fra et hjul i fart.
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Kontorrekvisita



Konvolutter
Til høyre ser du eksempel på vinduskonvolutt i format C5 
for Norges Motorsportforbund.

Brevark

Side 1 og 2 med font Roboto

Side 1 og 2 med font Arial

Brevark bruker alternativ font 
for å sikre tilgjengelighet for 
både avsender og mottaker.

Brevark vil kommer også med 
engelsk tekst. 

Det er utviklet egen brevarkmal NMF. Brevarkmalene  
kommer i ulike versjoner på norsk og engelsk for å sikre 
tilgjengelighet og muligheter ved utsendelse av offentlig 
innhold.

Brevarkmaler kommer i 2 ulike versjoner 

01.01.2016

Navn	Navnesen Selskapet	AS
Adresseveien	8 Gateadresse	8
000	Postadresse 0000	Postadresse

Norges Motorsportforbund
Nedre Storgate 42, 3015 Drammen

—

—

—

—
	

	

Velkommen til Norges Motorsportforbund’s Brevark 
 
Norges Motorsportforbund (NMF) er et fleridrettsforbund for all motorsport 
innenfor Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Forbundet 
en sammenslåing av fire tidligere forbund – Norges Båtsportforbund, Norges 
Motorsykkelforbund, Norsk RC-Bilforbund og Norges Snøscooterforbund – som nå 
kalles seksjoner og har betydelig grad av selvstyre. 
 
NMF ble stiftet den 13. oktober 2001, men har røtter tilbake til 1916 da Norges 
Motorcycle Club ble stiftet den 28. august. Forbundets høyeste organ er 
forbundstinget som avholdes hvert fjerde år. NMF har i tillegg 
forbundstingsvalgte utvalg og forbundsstyrevalgte fagutvalg. Den daglige driften 
av NMF er det forbundskontoret i Drammen[1] som står for under ledelse av 
generalsekretær Roy Nettum Wetterstad.[2] 
 
De ulike klubbene i NMF har til sammen mer enn 40 000 medlemmer.[3] 
	
Region Innlandet, Region Midt-Norge, Region Nord-Norge, Region Sør-Norge, 
Region Vest-Norge, Region Øst-Norge. 
	
 
 
	
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Navn Navnesen 
Stillingstittel, Norges Motorsportforbund 
 

Navn Navnesen 
Nedre Stogate 42 , 
3015 Drammen 
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Velkommen til Norges Motorsportforbund’s Brevark 
 
Norges Motorsportforbund (NMF) er et fleridrettsforbund for all motorsport 
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Powerpoint

Vi	anbefaler	at	profilfonter	
benyttes. Disse er da viktig 
å ha lastet ned på maskinen 
man setter opp presentasjon 
og maskinen man viser den 
frem gjennom. 

Der	profilfonter	ikke	kan	
brukes er det naturlig å bruke 
alternativfonter. Det er derfor 
også satt opp en mal med 
Arial som utgangspunkt.

 

Til presentasjoner er det utviklet en Power Pointmal for 
Norges Motorsportforbund. Denne tar i bruk de fleste 
virkemidlene som den visuelle identiteten er bygget på. 

— —

Power Point-mal 2016

Norges Motorsportforbund 

Endre bakgrunn på 
denne siden 

•  Høyreklikk flaten til høyre

•  Velg formater bakgrunn… 
•  På fyll kan du velge mellom:

–  Farge

–  Bilde/tekstur

•  Velg bilde eller farge og trykk OK

Bakgrunnen ligger bak det hvite kuttet, som du ser her. 
Man kan fylle bakgrunnen med én profilfarge eller et bilde. 
Slik går du frem for å endre bakgrunn.

Denne siden har også 
mulighet til bakgrunn 

•  Høyreklikk flaten til høyre

•  Velg formater bakgrunn… 
•  På fyll kan du velge mellom:

–  Farge

–  Bilde/tekstur

•  Velg bilde eller farge og trykk OK

Visste du at? Eksempel på innhold 
uten ingress 
•  Hvis det ikke er behov for ingress:

–  Slett boksen
–  Dra punktboksen høyere opp

•  La det være litt luft under tittel og boks

•  Dette fungerer som en 
faktaboks.

•  Her er det mulighet til å 
skrive litt lengre tekster.

•  Unngå underpunkter.

Hvileslide 

Hvordan bruke  
NMFs diagram 
•  Klikk på feltet til høyre

•  Velg annet under Diagrammer
–  Under maler, velg NMF_Diagram

•  Juster innhold i Excel
–  Lagre Excel

•  PPT oppdateres automatisk
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Visittkort
Til høyre ser du eksempel på hvordan NMF sine visittkort 
ser ut. Disse tar også i bruk flere elementer fra profilen.

E-postsignatur
I mail skal fonten Arial benyttes. E-postsignaturen benytter 
alternativ font og logo uten symbol. Tekstversjonen kan 
benyttes i enkelte tilfeller hvor det ikke egner seg å sende 
bildefiler. 

Ved svar på henvendelser hvor man alt har benyttet e-post-
signaturen er det tenkt å fjerne tilleggsinformasjonen 
under navn, mobil og eventuelt annet innhold ved behov.

Ola Nordmann
Stillingsbeskrivelse

  +47 987 65 432
 ola.nordmann@nmfsport.no

Norges Motorsportforbund Nedre storgate 42, 3015 Drammen
 32 88 32 90       nmf@nmfsport.no       www.nmfsport.no

Med vennlig hilsen

Med vennlig hilsenFaccabor estius et ut atqui unt a nis etur alit voluptat 
maionecerum ipsam aut ut iducipsunt aperem est oditius diae. Lor solupienesto 
moluptat es ipiendu cienes recum quia que nobita consed estis et autemquo dic 
tempossinim es sunt qui dolorest dolupis et hillab ipsapid quiatenim illis iliquam 
inctur? Faccabor estius et ut atqui unt a nis etur alit voluptat maionecerum ipsam 
aut ut iducipsunt aperem est oditius diae. Lor solupienesto moluptat es ipiendu 
cienes recum quia que nobita consed estis et autemquo dic tempossinim es 
sunt qui dolorest dolupis et hillab ipsapid quiatenim illis iliquam inctur? Faccabor 
estius et ut atqui unt a nis etur alit voluptat maionecerum ipsam aut ut iducipsunt 
aperem est oditius diae. 

Id est aci conse prepedis maximost ea doluptasped ut velecep ersperorenis mil 
ini odit aut aut et pliquam enis essequi dolupta voluptat estempedis cusdandust, 
et, tes dolo

III Norges Motorsportforbund
Sentralbord: 32 88 32 90

www.nmfsport.no

Navn Navnesen
STILLINGSTITTEL

Mobil  987 65 432

Med vennlig hilsen

Med vennlig hilsenFaccabor estius et ut atqui unt a nis etur alit voluptat 
maionecerum ipsam aut ut iducipsunt aperem est oditius diae. Lor solupienesto 
moluptat es ipiendu cienes recum quia que nobita consed estis et autemquo dic 
tempossinim es sunt qui dolorest dolupis et hillab ipsapid quiatenim illis iliquam 
inctur? Faccabor estius et ut atqui unt a nis etur alit voluptat maionecerum ipsam 
aut ut iducipsunt aperem est oditius diae. Lor solupienesto moluptat es ipiendu 
cienes recum quia que nobita consed estis et autemquo dic tempossinim es 
sunt qui dolorest dolupis et hillab ipsapid quiatenim illis iliquam inctur? Faccabor 
estius et ut atqui unt a nis etur alit voluptat maionecerum ipsam aut ut iducipsunt 
aperem est oditius diae. 

Id est aci conse prepedis maximost ea doluptasped ut velecep ersperorenis mil 
ini odit aut aut et pliquam enis essequi dolupta voluptat estempedis cusdandust, 
et, tes dolo

Sentralbord: 32 88 32 90

www.nmfsport.no

Navn Navnesen
STILLINGSTITTEL

Mobil  987 65 432

Med logo

Kun tekst:
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Profil i bruk
I dette kapittelet samles fullført arbeid som eksempler 
på hvordan profilelementene sammen skaper digitale  
-og analoge flater for Norges Motorsportforbunds 
visuelle identitet. Kapitellet oppdateres fortløpende 
med nye elementer etterhvert som de blir utviklet.  
 
Noen av eksemplene på profil i bruk er kun eksempler. 
Eksempler som ikke er regelsatt, men som kan brukes 
som inspirasjon til utvikling av videre profilmateriell.



Webside
Skjermbilder fra www.nmfsport.no. 
Eksemplene til høyre inneholder ikke reelt innhold, men viser 
hvordan	profilelementene	sammen	skaper	en	helhet.	 Konkurranse: Innherred Motorsport Klubb

MNM 2 med plass til lang tittel her
også når det er behov
 Konkurranser

  Hva leter du etter?Infosenter     Presse & media     Toppidrett     Utdanning

Klubber           Konkurranser           Resultater           Ressurser           AktueltMotorsykkelsport 

  Dine valg (0)

Hjem  /  Motorsykkelsport

Motorsykkelsport
Optas idist, quiatempel id erumquam demquam endanit eaquias et renditaquas alibus et aut que noneces equatque sinctat 
vollorr uptatatur? Ex eatem is dolupta sitium rem autatquia nones venistem sequi voluptaque nemque soloruptatur autas 
abor adipsam, si.

Det konkurreres fører mot fører i Dragrace. Ingen forskjell på jente eller gutt. 
Først kjøres en kvalifisering hvor førerne plasseres i en elimineringsstige etter 
tiden de brukte i kvalifiseringen. I elimineringen har ikke tiden betydning, her 
er det bare først over streken som teller.

I noen klasser som bl.a. Super Gas Bike gjelder litt andre regler, her er det en 
tidsgrense som ikke skal underskrides og kjører man under denne grensen 
resulterer dette i en Break-Out og man er diskvalifisert. Dersom begge kjører 
under Break-Out grensen er det den som kjørte fortest som er diskvalifisert.

En ting som er ganske spesielt for dragracing, er at her deltar både mo-
torsykler og biler i det samme stevnet. Det finnes også egne dragkonkurrans-
er for snøscooter.

I Norge er det per i dag fire baner som brukes til dragracing, Frøya i Trøndelag, 
Valle i Setesdal, Hell ved Trondheim og Gardermoen Raceway. Gardermoen er 
den eneste av banene som er godkjent for 402,33 meter for alle klasser. I dra-
gracing er det en tradisjon at depoet er åpent for alle. Som tilskuer kan du gå 
rundt i depoet å se kjøretøyene på nært hold. Det største miljøet finnes rundt 
klubbene Norsk Dragrace Gardermoen, Romerike Drag Bike Klubb og i Hawgs 
Racing fra Toten.

Norske utøvere har i flere år hevdet seg internasjonalt i denne grenen, spesielt 
i EM klassene.

 @nmfsport  #motorsykkel

Kontakt oss

Nedre Storgate 42
3015 Drammen

 nmf@nmfsport.no
 32 88 32 90
Man - fre 08:00 - 15:00

© Norges Motorsportforbund    Bruk av informasjonskapsler (cookies) Design & utvikling: CATCH

Motorsykkelsport

Klubber
Konkurranser
Resultater
Ressurser
Aktuelt

Følg oss

             

Presse & media

Pressemeldinger
Bildebank
Video / TV
Grafiske elementer

Toppidrett

Utdanning

Infosenter

Kontakt oss
Kjøretøybevis
Lisens og forsikring
Touring
Baner og anlegg
Medlemsfordeler
Motorsportkonferansen
SamarbeidspartnereFlere kontaktmuligheter

Konkurranser Resultater Ressurser

Lørdag

25
JUNI

NMF Live: 5. juni 2016 @ 18:30

NM/N-Cup Roadracing
- Rudskogen - 2.runde

 NMF TV

Postnr / sted Finn klubb  

Jeg er ny!
Lyst til å starte med motorsykkelsport? Finn en klubb nær deg!

LUKK 

 PRESSEMELDING 22.06.2016: Dødsulykke på Rudskogen  En lisensiert utøver i motorsportgrenen Roadracing omkom i kveld etter en ulykke under organisert trening på Rudskogen Motorpark i Rakkestad, Østfold. 
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Plakatmaler
Det er utviklet to plakatmaler som kan brukes som de er, 
justeres til ønsket innhold eller som eksempel ved  
utvikling av nye plakater. Plakatene er utformet med  
utgangspunkt i konkurranser og formidling av dette. 

3 — 5 juni
NM RUDSKOGEN 2016

TOHJULSFESTIVAL

LØRDAG
Fra 09:00

SØNDAG
Fra 13:00

Tidskvalifikasjon · Alle klasser
Løp
Nasjonal
Rookie 600
Rookie 1000
Junior STD
Klasse C

Løp · Alle klasser

SUPERBIKE / SUPERSTOCK 600 / ROOKIE 1000 / NASJONAL / JUNIOR / KLASSE C

NORGESMESTERSKAP
Vi starter sommeren med en actionfylt helg i 
juni på Rudskogen – velkommen!

Enten du er familie, bekjent, interessert, engasjert eller 
bare har noen timer ledig vil vi anbefale deg å ta turen til 
Norgesmesterskapet i Motorsport. Mer informasjon om 
roadracing finner du på www.borgmck.no

Arrangementet er gratis. 

11 juni
  NORGESCUP RUNDBANE

Grenland Grand Prix
F2 / F4 / THUNDERCAT / GT30 / GT15

ACTION PÅ 'ÆLVA' I PORSGRUNN
Grenlands Racerbåt Klubb inviterer i samarbeid 
med Norges Motorsport Forbund til Norgescup 
på Rundbane i båtsport!

Enten du er familie, bekjent, interessert, engasjert eller 
bare har noen timer ledig vil vi anbefale deg å ta turen til 
Norgescup i Båtsport. Følg Marit Strømøy i en 2-seter  
Formel 1 båt med over 800 hK!

Arrangementet er gratis.  
Finn oss på Facebook!
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