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Retningslinje for Darum IF-bladet  
(interne indlæg) 
 

Version: 1.1 

Godkendt:   
 

Revideres:  April hvert år 

Ansvarlig: PR udvalget 

Hvem skal informeres: Udvalgene i Darum IF 

 

Formål med denne retningslinje 
Sikre at Darum IFs identitet og værdier tydeligt ses gennem bladets indlæg, herunder indhold og layout. 
  

Værdigrundlag for retningslinje: 
I Darum Idrætsforening mener vi, at Darum IF-bladet er en del af foreningens identitet og gennem bladet 
ønskes følgende: 

• Formidling af foreningens aktiviteter til vores brugere  
• Synlighed i lokalsamfundet  
• Promovering af fællesskabet for aktive og frivillige  
• Darum IF skal skabe værdi og producere mening  

 

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) 

   

Forventning 
Det forventes at idrætsudvalgene og de forskellige arbejdsgrupper i Darum Idrætsforening bidrager med 
indlæg til Darum IF Bladet, så bladet fremstår med input fra hele vores flerstrengede forening.   
   

Krav til indlæg: 
• Layoutet (skriftstørrelse, skrifttype, margen mv) følger de angivne skabeloner.  
• Vælges faste farver til tekstbokse, tabeller mv. anbefales det at være konsekvent i forhold til 
farvevalget i fremtidige indlæg. 
• Indlægget må gerne opsættes anderledes ens skabelonerne, hvis de i større grad er udformet som 
plakater med “lidt” tekst – disse sendes i PDF format. 
• Der skal ALTID læses korrektur inden det ønskede indlæg sendes til bladet. Afsenderen sørger for 
dette.  
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• 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 ALTID fylde en hel side (eller flere hele sider) 
• Indlægget sendes til darumbladet@darumif.dk inden deadline (d. 15. før udgivelse) 

Arbejdsopgaver til årshjul i forbindelse med retningslinjen: 
Arbejdsopgave: Årshjul: 

Skrive indlæg til bladet jvf. værdier, layoutkrav og deadlines  Idrætsudvalg 
Øvrige udvalg 

Informere om retningslinjerne ved ændringer 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) 


