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Formål med denne retningslinje
Sikre at Darum IF-bladet har en bred og almen interesse for byens befolkning og fortsat lever op til
Idrætsforeningens formål (se foreningens vedtægter).

Værdigrundlag for retningslinje:
I Darum Idrætsforening mener vi, at samarbejde mellem byens foreninger og institutioner er
grundlæggende. Darum IF tilbyder derfor at byens øvrige foreninger og institutioner at bidrage med indlæg
til Darum IF-bladet.

Vejledning til indlæg i Darum IF – bladet
Bladets udgivelser
Darum Idrætsforening udgiver tre gange årligt Darum IF-bladet.
• Februar (deadline 15. januar)
• Juni (deadline 15. maj)
• September (deadline 15. august)

Indhold
•
•

Alle indlæg til Darum IF-bladet skal have til formål at oplyse byens befolkning om samvær af
idrætslig, social eller kulturel karakter. Derfor er indlæg en gratis service til byens øvrige foreninger
og organisationer.
Har indlægget konkret information om holdtider eller reklame fra andre foreninger eller private
erhverv ses dette som en annonce og annonceres derfor mod betaling: 199kr.

Krav til indlæg
•
•

Layoutet (skriftstørrelse, skrifttype, margen mv) følger de angivne skabeloner.
Der skal ALTID læses korrektur inden det ønskede indlæg sendes til bladet. Afsenderen har ansvar
for dette.
• Billeder må gerne være en del af indlægget. Afsender aftaler brugen af billedet med fotografen og
ligeledes sikre at personerne på billedet gerne må vises offentligt.
• Indlægget skal fylde en hel side og max to
• Indlægget sendes færdigt i et PDF format
• Indlægget sendes til darumbladet@darumif.dk inden deadline
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I tilfælde af, at kravene ikke er opfyldt sendes det aktuelle indlæg retur til redigering hos afsender.
Redaktionen på Darum IF-bladet kan til enhver tid afvise et indlæg.

Opsætning af indlæg
Darum IF tilbyder ikke hjælp til opsætning af indlæg. Ønskes det at købe en opsætning til bladet kan dette
tilkøbes hos Beck Marketing, som har tilbudt en fast pris på 275 kr. for en side. Darum Idrætsforening
anbefaler Camilla Beck/Beck Marketing (4012 8880), men aftale om køb og detaljerne herfor foregår
udenom Darum Idrætsforening.

Kontaktoplysninger
Darum IF Bladet informerer ligeledes om kontaktoplysningerne til byens øvrige foreninger. Skal der
foretages ændringer bedes øvrige foreninger sende dette til darumbladet@darumif.dk

Arbejdsopgaver til årshjul i forbindelse med retningslinjen:
Arbejdsopgave:

Årshjul:

Sende retningslinjerne til øvrige foreninger og interessenter i Darum (april)

PR udvalg

Layoutet for indlæg til Darum IF-bladet er følgende:
• Papirstørrelse: A5
• Skrifttype og -størrelse overskrift: Arial Black str. 15
• Skrifttype og -størrelse brødtekst: Arial regular str. 10
• Afsnitsoverskrift: Arial Bold str. 10
• Skriftfarve: Sort
• Margen top og bund: 12,7 mm
• Margen i siderne: 12,7 mm
(Skabelonerne er lavet ud fra samme layout og må ses som en hjælp til opsætningen)

Side 2|2

