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Til Rally Team Svendborgs tekster bruges
Avenir med udgangspunkt i en 10/12 Avenir
light til brødtekster. Fonten har 6 snit + kursiv.
Fortrinsvis bruges de to viste snit.
Avenir Light (10/12)
Avenir Medium (10/12)

Online bruges Open Sans med en 16/22 px.
Alle skrifter der bruges online, har en linjehøjde
på 22 eller 44 px.

Open Sans Regular

RTS GRØN
C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0
R: 147 G: 192 B: 25
# 94c11a

Til overskrifter og andre fremhævninger bruges
logofonten Concielian i condensed versionen.
Denne bruges som minimum 3 pt større, end
den tekst, den skal understøtte.

Logoet er udarbejdet i både positiv og ne
gativ. Der er lavet 2 suplerende logoer med
Rally Team Svendborg skrevet i en linje, uden
spedometeret. Et logo med og et uden under
strejning.

Overskriften skal være sigende og inddragende
for indlægget og ikke bare løbets navn.
Indlægget skal starte med et billede i fuld bredde eller
en film, hvis dette haves. Herefter starter det 2 spaltede
layout, med en kort indledende og inddragende tekst,
der markeres med fed (bold). Denne tekst skal indeholde
løbets navn. Vigtigt: læg mærke til, at spalte 1 og 2 er
placeret helt tæt på teksten uden mellemslag.

Nyhedsindlæg på hjemmesiden
dateres, såfremt det er et løbsindlæg,
til den dato løbet har fundet sted.
Brødteksten må meget gerne inde
holde citater, der fremhæves, for at
skabe liv i teksten.

Indlægget skal tildeles kategorier, en med det årstal (eks. 2014)
indlægget er fra, den personlige kategori (Nyheder // Navn) og
eventuelt Onboard kategorien, hvis der er film i indlægget.
Der tildeles tillige sigende tags, se om der allerede er tags der
stemmer overens med det indlægget handler om (eks. Grusrally,
træning, onboard m.m.)

Hvis der er mange onbo
ard videoer der ønskes
vist, placeres disse i et 2
spaltet layout under brød
teksten. Se indlægget:
Sejr i Gjønge Minirally

Portrætter og situationsbilleder skal være
autentiske. Helt almindelige fyre i gang med
det de holder mest af; rally. Enten skudt i en
løbssituation eller på værkstedet. Portrætterne
må ikke være opstillede eller påtagede, der
skal være både glæde i øjne og smil, selvom de
stadig skal være seriøse.
Billeder til brug på hjemmesiden skal være
bredformat og gerne beskåret ekstra i højden.
Løbsbilleder indsamles fra forskellige meget
ambitiøse amatørfotografer med rallyfotografe

ring som hobby. Det vægtes højt at have bille
der med hver pressemeddelelse og indlæg på
hjemmesiden. Det er vigtigt, at det er billeder
af en god kvalitet. Enten skal de være fra løbet,
præmieoverrækkelsen eller af eventuelle skader
på bilen. Billeder fra løb skal gerne indeholde
fart og lidt spænding eller eventyr. Et billede
med en afkørsel, en overhaling eller af et hop,
er klart at foretrække, da det oftest er her man
kan knytte historien til billedet og har mulighed
for at fange læserens interesse.

