
Forslag til årsmøte i Sandnes Ulf Toppfotball 2021:

1. Benevnelsen «Toppfotball» benyttes aldri i ekstern markedskommunikasjon,
hverken i logo eller tekst, men er kun del av det juridiske navnet på
idrettslaget.

2. Spillerdrakter for Sandnes Ulf Toppfotball skal bære allianseidrettslagets logo i
farger, uten spesifisert idrettsgren.

I forbindelse med omorganiseringen av elite- og breddedelen av Sandnes Ulf ble Sandnes
Ulf Toppfotball opprettet og innlemmet som en del av allianseidrettslaget Sandnes Ulf.

NIFs lovnorm for allianseidrettslag stiller krav til at idrettsgrenen må benevnes for det nye
idrettslaget/nye juridiske enheten, og derav «Toppfotball» i navn og logo.

I norsk fotballs øverste divisjoner på både herre- og kvinnesiden finnes en rekke lag som er
en del av allianseidrettslag, som for eksempel Stabæk, Strømsgodset, Vålerenga og
Ranheim (se vedlegg 1 for eksempler). Det er imidlertid en godt etablert praksis at man på
spillerdraktene ikke bruker benevnelsen av idrettsgrenen, men benytter allianseidrettslagets
logo. Faktisk er Åsane Fotball det eneste laget som ikke gjør dette.

Det er flere ulemper ved å sjonglere ulike navn og logoer utad, inkludert:
● Inkonsekvent og tvetydig markedskommunikasjon
● Skaper et skille i Sandnes Ulf, «oss og de»
● Mottaker forstår ikke hvem som er avsender og forskjellen på de to
● Økonomisk konsekvens ved å vedlikeholde to merkevarer

Det er hevet over enhver tvil at man per i dag ikke makter å ha tydelige retningslinjer på
eksternkommunikasjonen (se eksempler i vedlegg 2). Når man i tillegg vet at «folkelig» er en
av idrettslagets verdier klinger «toppfotball» dårlig og bidrar til å skape unødvendig
oppdeling.

Å fremstå som én enhet utad er viktigere enn noensinne, mens å dele/skille tydelig mellom
topp og bredde ikke er viktig for annet enn interne disposisjoner og juridiske saker. Å speile
dette skillet utad til medlemmer og supportere har liten eller ingen hensikt.

Det foreslås derfor at Sandnes Ulf Toppfotball ikke lenger benytter «toppfotball»-begrepet i
andre kanaler enn nødvendig, og at spillerdrakter bærer allianseidrettslagets logo.



3. Juridisk logo for «Sandnes Ulf Toppfotball» endres til vedlagte forslag:

Eksempelet er hentet fra Sandnes Ulf Toppfotballs sponsorbrosjyre for 2020. Fordelen med
denne varianten er at den ikke endrer på grunnprinsippene med allianseidrettslagets logo,
og at idrettsgren/enhet tydelig kommer frem som et underpunkt til kjerneelementet.

--
Vennlig hilsen
Knut Erik Hæhre
Medlem



Vedlegg 1: Eksempler på logobruk hos andre lag del av
allianseidrettslag:

Stabæk Fotball, del av allianseidrettslaget Stabæk IF:

Strømsgodset Toppfotball, del av allianseidrettslaget Strømsgodset
idrettsforening:



Ranheim IL fotball Topp (Ranheim Fotball), del av
allianseidrettslaget Ranheim idrettslag:

Ull/Kisa Fotball, del av allianseidrettslaget Ull/Kisa IL:



Vålerenga Toppfotball, del av allianseidrettslaget Vålerengens IF:



Avaldsnes Allianseidrettslag Toppfotball, del av Avaldsnes IL:

Røa IL fotball, del av allianseidrettslaget Røa IL:



Åsane Fotball, del av allianseidrettslaget Åsane IL:

Mjøndalen IF, fleridrettslag:



Vedlegg 2: Eksempler på inkonsekvent logo og navnebruk
i Sandnes Ulf Toppfotball:

Nettside:
Sandnes Ulf-logo og «Toppfotball» utelatt fra tittel, terminliste og tabell.

Spillerdrakter:



Sandnes Ulf Toppfotball-logo inne på arenaen:

Sandnes Ulf-logo utenpå arenaen:



Facebook-page:
Sandnes Ulf-logo, Sandnes Ulf Toppfotball-navn, Sandnes Ulf-navn

Innhold Facebook-page:
Video fra 19. april med Sandnes Ulf-logo og «Sandnes Ulfs sponsornettverk».



Video fra 28. april med Sandnes Ulf Toppfotball-logo:



Julehilsen fra desember 2020:


