Utforming av offisiell MIL-logo.
Vedtatt i styremøtet i MIL hovedlaget 18/10-2001
MIL-logoen har vær brukt i en rekke ulike utforminger med sterkt varierende teknisk kvalitet, og med ulik
fargebruk. Styret har derfor sett behovet for å gi en presis definisjon av den offisielle MIL-logo, og gjøre den
tilgjengelig i god teknisk kvalitet.
Den offisielle logoen er utformet i to varianter, en basislogo og logo med underteksten MALVIK I.L., som vist i
figurene under. Det er også laget svart-hvitt og gråskala versjoner, som kan brukes ved svarthvitt trykk.
(Versjonene med undertekst er vist her.)
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Kort om logoen
Logoen er utformet som en stilisert rød M, som omslutter en rød I og (delvis) en rød L. Bokstavene er omgitt av
en hvit og en svart bord, og M, I og L er atskilt av hvite border og svarte elementer som fyller ut. Alle hvite
border har samme tykkelse, og den ytre svarte borden er også jamntykk (like tykk som den hvite). Bredden på I
og L er 2 ganger bordbredden, og bredden på den sentrale svarte stolpen er 3 ganger bordbredden.
Den nedre svarte borden er utformet som en sokkel, som begrenses av loddrette linjer på begge sider.
Versjonen med undertekst består av et svart felt med teksten MALVIK I.L. i hvit farge.

Rødfargen
Ved trykking skal Pantone Matching System farge PMS032 Red brukes. Denne fargen har rgb-verdier
(239,43,45), som skal brukes for elektroniske versjoner.

Tilgjengelighet
Logoene vil bli gjort tilgjengelig i ulike formater via MIL’s internettsider, http://www.malvik.idrett.no.

Iverksetting.
Den nye logoen skal tas i bruk umiddelbart. Det er opp til lederene i de enkelte avdelinger å følge opp at det
skjer, også på avdelingenes internett-sider.
Den nye logoen skal brukes på brevark, klistremerker, på MIL-effekter etc. fra neste produksjon. Hvis endring
av logo vil kreve uforholdsmessige kostnader, kan hovedlagets leder godkjenne avvik hvis den brukte logo har
god teknisk kvalitet og ikke avviker vesentlig fra den offisielle. Avvikende fargebruk vil ikke ble godkjent.

Om grunnlaget for utformingen
Den nye offisielle logoen er utformet med basis i MIL-logoen på Umbro Malvik-trøye, innkjøpt i 2001. Alle
border er gjort jamntykke, og logoen er gjort så symmetrisk som mulig. AU i hovedlaget har gitt råd om
utforming basert på kjennskap til tidligere versjoner av logoen, Jan Arve Johansen har gitt råd om fargebruk,
utforming og trykketekniske forhold, og Arne Marius Raaen har gjort programmeringen.

