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En helhetlig fremstilling av den 

visuelle identiten til norsk basket 



PROFILHÅNDBOK

Visuell identitet  2

Fonter    3

Farger    4

Designelement  5

Profilhåndboken til Norges Basketballforbund er vedtatt av forbundsstyret 
og inneholder de overordnede grafiske elementene som til sammen utgjør 
den visuelle profilen til norsk basket. Ved å følge de retningslinjer som følger 
i denne profilhåndboken vil norsk basket oppnå et mer helhetlig og 
profesjonellt uttrykk. Innholdet i profilhåndboken gir klare føringer for 
logouttrykk, farge- og fontbruk som skal følges, men innenfor disse 
rammene oppfordres det til kreativitet og nyskapning. 

Logotyper   6

Norges Basketballforbund  7

Basketlandslagene  9

EasyBasket   11

BLNO    13

3MOT3    14

Rullestolbasketball  15

Tilrettelagt basket (STAR)  17

1



FONTER
Amplitude er fontsnittet som brukes i forbindelse med profileringen av norsk basket.

DESIGNELEMENT

FARGER

Designelementene 1) basketballbane og 2) rette vinkler bidrar til flere variasjons-
muligheter, samt gi gjennkjelighet i profilen til norsk basket på tvers av flater.  

Farger er en viktig del av norsk baskets identitet. Fargene skal benyttes konsekvent for å 
etablere gjenkjennelighet til norsk basket og styrke identitens kjennetegn.

VISUELL IDENTITET

Den visuelle identiten til norsk basket bygger på tre sentrale elementer; font, 
farge og designelement. Disse tre elementene er ufravikelige i utarbeidelsen 

av grafikk og materiell hos Norges Basketballforbund. 

ABC ABC ABC    abc abc abc    123 123 123 
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Amplitude Bold
Amplitude Bold benyttes til overskrifter og tekst som skal fremheves.

Amplitude Regular
Amplitude Regular benyttes til undertittler og lignende.

AmplitudeWide Light
AmplitudeWide Light benyttes til brødtekst og lignende.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTYVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstyvwxyzæøå

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTYVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstyvwxyzæøå

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTYVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstyvwxyzæøå

0123456789

FONTER

Norges Basketballforbund benytter samme font på samtlige av sine flater for 
å skape en likhet i uttrykket til de ulike produktene og aktivitetene. 
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Farger er en viktig del av norsk baskets identitet. Fargene skal benyttes 
konsekvent for å etablere gjenkjennelighet til norsk basket og styrke 

identitens kjennetegn.

FARGER

Gul
PANTONE  107 C
CMYK  1 / 16 / 87 / 0
HTML  #FED42B

Marine blå
PANTONE  662 C 
CMYK  99 / 91 / 32 / 26
HTML  #262C5B

Rød
PANTONE  485 C
CMYK  1 / 100 / 100 / 0
HTML  #E10C14

Oransj
PANTONE  021 C
CMYK  0 / 71 / 90 / 0
HTML  #EC6426

Grønn
PANTONE  7479 C
CMYK  66 / 0 / 53 / 0
HTML  #53B792

Turkis
PANTONE  306 C
CMYK  100 / 0 / 0 / 0
HTML  #009FE3

Grå
PANTONE  877 C
CMYK  33 / 26 / 26 / 0
HTML  #B9B6B6
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Rullestolbasket er det paraidrettslige tilbudet til mennesker med bevegelseshemming.

Designelementene bidrar til variasjon og  samt gi gjennkjelighet i profilen til 
norsk basket på tvers av flater. Ved å benytte designelementene sammen 
med ulike farger og bilder vil norsk basket ha ett spennende og samlet 
visuelt uttrykk. 

Vinler og rette streker
Vinkler og rette streker er et 
energiskapende designelement 
som kan benyttes på mange 
måter og i kombinasjon med 
farger og bilder.  

Basketbane
Basketbanen er et sentralt 
designelement som er fleksi-
belt i bruk. Det gir profilen 
nærhet til aktiviteten og skaper 
kjennskap til basket.  

DESIGNELEMENT
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Norge Basketball er logoen til basketlandslagene og skal benyttes i alle 
sammenhenger som involverer landslagsvirksomhet.

Basketlandslagene

BLNO er Basketligaen Norges logo og skal benyttes i alle sammenhenger som 
involverer ligaen.

BLNO

3MOT3 er norsk baskets streetbasketkonsept og logoen skal benyttes i alle 
sammenhenger som involverer organisert 3MOT3-aktivitet og virksomhet.

3MOT3

EasyBasket er logoen til norsk baskets barneidrettskonsept og skal benyttes i 
alle sammenhenger som involverer barneidrett.

EasyBasket

Rullestolbasket er det paraidrettslige tilbudet til mennesker med bevegelseshemming.
Rullestolbasket

STAR er det paraidrettslige tilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemming.
Tilrettelagt basket (STAR)

NBBF er Norges Basketballforbunds logo og skal benyttes av hele 
organisasjonen og dens tilknyttede regioner, virksomheter og prosjekter.

Profilhåndboken redegjør for alle o�sielle logotypene som er omfattet av 
Norges Basketballforbund og underliggende merkevarer. Bruk av disse 

logotypene skal følge denne profilhåndboken. 

Norges Basketballforbund

LOGOTYPER
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NORGES
BASKETBALLFORBUND

NBBF er Norges Basketballforbunds logo og skal benyttes av hele organisasjonen og dens 
tilknyttede regioner og prosjekter, samt konsepter som ikke har egen logotype.

Farge - negativ
Dette er den negative 

utgaven av logoen som 

fremst ønskes brukt på 

mørk bakgrunn.

Farge - positiv
Dette er den positive 

utgaven av logoen som 

fremst ønskes brukt på 

hvit eller lys bakgrunn.

Svart/hvit - positiv
Dette er den positive 

utgaven av svart/hvit-

logoen som kan benyttes 

på hvit bakgrunn

Svart/hvit - negativ
Dette er den negative 

utgaven av svart/hvit-

logoen som kan benyttes 

på mørk bakgrunn.

OFFISIELL LOGO

FARGER

Marine blå
PANTONE  662 C
CMYK  99 / 91 / 32 / 26
HTML  #262C5B

Rød
PANTONE  485 C
CMYK  1 / 100 / 100 / 0
HTML  #E10C14
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LOGO MED NAVNETREKK

NBBF med navnetrekk
Dette er den ordinære NBBF 
logoen med navnetrekket til 
Norges Basketballforbund 
ved siden av. 

LOGO FOR REGION

REGION SØR

NBBF Region - positiv
Dette er logoen som skal benyttes av 
NBBFs regioner, dets aktiviter og 
arrangementer.

REGION NORD

NBBF Region - negativ
Dette er logoen som skal benyttes av 
NBBFs regioner, dets aktiviter og 
arrangementer.

NBBF med navnetrekk
Dette er den ordinære NBBF 
logoen med navnetrekket til 
Norges Basketballforbund 
ved siden av. 
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Grå
PANTONE  877 C
CMYK  33 / 26 / 26 / 0
HTML  #B9B6B6

Norge Basketball er logoen til basketlandslagene og skal benyttes i alle sammenhenger 
som involverer landslagsvirksomhet.

BASKETLANDSLAGENE

Farge - negativ
Dette er den o�sielle 

logoen til basketlands-

lagene som fremst ønskes 

brukt på mørk bakgrunn.

Farge - positiv
Dette er den o�sielle 

logoen til basketlands-

lagene som fremst ønskes 

brukt på lys bakgrunn.

OFFISIELL LOGO

FARGER

Marine blå
PANTONE  662 C
CMYK  99 / 91 / 32 / 26
HTML  #262C5B

Rød
PANTONE  485 C
CMYK  1 / 100 / 100 / 0
HTML  #E10C14
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HORISONTAL LOGO

Farge - positiv
Dette er den horisontale 
logoen til basketlandslagene 
som brukes på lys bakgrunn.

IKON

Farge - positiv
Dette er ikonet til basketlands-
lagene som benyttes på lys 
bakgrunn.

Farge - negativ
Dette er ikonet til basketlands-
lagene som benyttes på mørk bakgrunn.

Farge - negativ
Dette er den horisontale 
logoen til basketlandslagene 
som brukes på mørk 
bakgrunn.
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Farge - negativ
Dette er den o�sielle 

EasyBasket-logoen som 

fremst ønskes brukt på mørk 

bakgrunn.

Farge - positiv
Dette er den o�sielle 

EasyBasket-logoen som 

fremst ønskes brukt på 

lys bakgrunn.

Svart/hvit - positiv
Dette er den svart/hvit-

utgaven av EasyBasket-

logoen som fremst ønskes 

brukt på lys bakgrunn.

Svart/hvit - negativ
Dette er den svart/hvit-

utgaven av EasyBasket-

logoen som fremst ønskes 

brukt på mørk bakgrunn.

EasyBasket er logoen til norsk baskets barneidrettskonsept og skal benyttes i alle 
sammenhenger som involverer barneidrett.

EASYBASKET

Gul
PANTONE  107 C
CMYK  1 / 16 / 87 / 0
HTML  #FED42B

OFFISIELL LOGO

FARGER

Marine blå
PANTONE  662 C
CMYK  99 / 91 / 32 / 26
HTML  #262C5B

Rød
PANTONE  485 C
CMYK  1 / 100 / 100 / 0
HTML  #E10C14

Oransj
PANTONE  021 C
CMYK  0 / 71 / 90 / 0
HTML  #EC6426

Grønn
PANTONE  7479 C
CMYK  66 / 0 / 53 / 0
HTML  #53B792
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HORISONTAL LOGO

IKON

EASY
BASKET

EASY
BASKET

Farge - positiv
Dette er den horisontale EasyBasket-

logoen som fremst ønskes brukt på 

lys bakgrunn.

Farge - negativ
Dette er den horisontale EasyBasket-

logoen som fremst ønskes brukt på 

mørk bakgrunn.

Farge - positiv
Dette er ikonet til EasyBasket 
som benyttes på lys 
bakgrunn.

Farge - negativ
Dette er ikonet til EasyBasket 
som benyttes på mørk 
bakgrunn.
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BLNO er basketligaens logo og eksisterer i to eksemplarer; for kvinner og menn.  Logoen 
og fargene skal benyttes i alle sammenhenger som involverer ligaen. 

BLNO

Menn - negativ
Dette er den o�sielle 

logoen til BLNO Menn 

som fremst ønskes brukt 

på mørk bakgrunn.

Menn - positiv
Dette er den o�sielle 

logoen til BLNO Menn 

som fremst ønskes 

brukt på lys bakgrunn.

Kvinner - positiv
Dette er den o�sielle 

logoen til BLNO Kvinner 

som fremst ønskes 

brukt på lys bakgrunn.

Kvinner - negativ
Dette er den o�sielle 

logoen til BLNO Kvinner 

som fremst ønskes brukt 

på mørk bakgrunn.

OFFISIELL LOGO

FARGER

Marine blå
PANTONE  662 C
CMYK  99/ 91 / 32 / 26
HTML  #262C5B

Turkis
PANTONE  306 C
CMYK  100 / 0 / 0 / 0
HTML  #009FE3

Grå
PANTONE  877 C
CMYK  33 / 26 / 26 / 0
HTML  #B9B6B6

Oransj
PANTONE  021 C
CMYK  0 / 71 / 90 / 0
HTML  #EC6426
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3MOT3 er norsk baskets streetbasketkonsept. Logoen og fargene skal benyttes i alle 
sammenhenger som involverer organisert 3MOT3-aktivitet og virksomhet.

3MOT3

Farge  - negativ
Dette er den o�sielle 3MOT3-lo-

goen som fremst ønskes brukt 

på mørk bakgrunn.

Farge - positiv
Dette er den o�sielle 

3MOT3-logoen som fremst 

ønskes brukt på lys bakgrunn.

OFFISIELL LOGO

FARGER

Rød
PANTONE  485 C
CMYK  1 / 100 / 100 / 0
HTML  #E10C14

Oransj
PANTONE  021 C
CMYK  0 / 71 / 90 / 0
HTML  #EC6426

Gul
PANTONE  107 C
CMYK  1 / 16 / 87 / 0
HTML  #FED42B
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Rullestolbasket er det paraidrettslige tilbudet til mennesker med bevegelseshemming. 
Logoen og fargene skal benyttes i alle sammenhenger der rullestolbasket er aktivitet.

RULLLESTOLBASKET

OFFISIELL LOGO

FARGER

Marine blå
PANTONE  662 C
CMYK  99 / 91 / 32 / 26
HTML  #262C5B

Turkis
PANTONE  306 C
CMYK  100 / 0 / 0 / 0
HTML  #009FE3

Farge - negativ
Dette er den o�sielle 

Rullestolbasket-logoen 

som fremst ønskes brukt 

på mørk bakgrunn.

Farge - positiv
Dette er den o�sielle 

Rullestolbasket-logoen 

som fremst ønskes 

brukt på lys bakgrunn.

Svart/hvit - positiv
Dette er svart/hvit-

utgaven av Rullestol

basket-logoen som 

fremst ønskes brukt på 

lys bakgrunn.

Svart/hvit - negativ
Dette er svart/hvit-

utgaven av Rullestol

basket-logoen som 

fremst ønskes brukt på 

mørk bakgrunn.
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HORISONTAL LOGO

Farge - positiv
Dette er den horisontale 
logoen til Rullestolbasket som 
benyttes på lys bakgrunn.

IKON

Farge - positiv
Dette er ikonet til Rullestolbasket 
som benyttes på lys bakgrunn.

Farge - negativ
Dette er ikonet til Rullestolbasket som 
benyttes på mørk bakgrunn.

Farge - negativ
Dette er den horisontale 
logoen til Rullestolbasket som 
benyttes på mørk bakgrunn.
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STAR er det paraidrettslige tilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemming. 
Logoen og fargene skal benyttes i alle sammenhenger der det er o�siell STAR-aktivitet.

TILRETTELAGT
BASKET (STAR)

OFFISIELL LOGO

FARGER

Farge - negativ
Dette er den o�sielle 

STAR-logoen som 

fremst ønskes brukt på 

mørk bakgrunn.

Farge - positiv
Dette er den o�sielle 

STAR-logoen som 

fremst ønskes brukt på 

lys bakgrunn.

Svart/hvit - positiv
Dette er svart/hvit-

utgaven av STAR-logoen 

som benyttes på lys 

bakgrunn.

Svart/hvit - negativ
Dette er svart/hvit-

utgaven av STAR-logoen 

som benyttes på mørk

bakgrunn.

Oransj
PANTONE  021 C
CMYK  0 / 71 / 90 / 0
HTML  #EC6426

Marine blå
PANTONE  662 C
CMYK  99 / 91 / 32 / 26
HTML  #262C5B

Turkis
PANTONE  306 C
CMYK  100 / 0 / 0 / 0
HTML  #009FE3

TILRETTELAGT BASKET TILRETTELAGT BASKET TILRETTELAGT BASKET TILRETTELAGT BASKET
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TILRETTELAGT BASKET

HORISONTAL LOGO

Farge - positiv
Dette er den horisontale 
logoen til STAR som benyttes 
på lys bakgrunn.

IKON

Farge - positiv
Dette er ikonet til STAR som 
benyttes på lys bakgrunn.

Farge - negativ
Dette er ikonet til STAR som 
benyttes på mørk bakgrunn.

Farge - negativ
Dette er den horisontale 
logoen til STAR som benyttes 
på mørk bakgrunn.

TILRETTELAGT BASKET
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