GRAFISK PROFIL FÖR
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET
1. LOGOTYP
Det här är Svenska Skyttesportförbundets (SvSF:s) logotyp. SvSF:s logotyp är symbolen för Svenska Skyttesportförbundets hela verksamhet. Därför är det av största vikt att den hanteras korrekt och enligt de riktlinjer som
beskrivs här.
Logotypen speglar oss som ett idrottsförbund. Den består tre delar. Det är symbolen som innesluter de svenska
tre kronorna. Under kronorna kan en toning skymtas. Nedanför symbolen står Svenska Skyttesportförbundet
skrivet. Symbol och text ligger på en bakgrundsplatta. Logotypen finns i svensk och engelsk variant.
Logotypen finns i tre färgvarianter. Den gula med blå symbol och text är den SvSF använder i första hand, därefter
den blå med gul symbol och text. Även en svartvit variant finns för de tillfällen när färgtryck inte är användbart.

LOGOTYP - ANVÄNDNING
Logotypen ska alltid användas i sin helhet. Varianter kan eventuellt godkännas av SvSF:s kommunikatör om särskilda behov finns. Man får absolut inte ändra eller förvanska logotypen.
SvSF äger ensam rätt att använda logotypen vid framtagande av trycksaker, profilprodukter, medaljer och liknande. Sektioner och distrikt som önskar ta fram material med logotypen kontaktar SvSF:s kommunikatör.
SvSF:s logotyp får användas på inbjudningar och resultatlistor tillhörande alla svenska mästerskap som arrangeras
inom förbundet. Helst med arrangerande förening/distrikts logotyp bredvid på vänster sida.
SvSF:s logotyp får användas på hemsidor som länk till www.skyttesport.se och i andra sammanhang då Svenska
Skyttesportförbundet åsyftas.
SvSF:s sektioner ska i sina officiella dokument i första hand använda, av kansliet framtagna, brev- och dokumentmallar. Dessa innehåller logotypen tillsammans med tillägget ”grensektion” (specifikt för gren).

LOGOTYP - FÄRG

C: 0
M:16
Y: 100
K: 0

GUL = Pantone PMS 116 C = 100 %
Gul, 16 % Magenta.
På obestruket papper används en
annan gul för att PMS 116 blir för
mörk.
obestr GUL = PMS 109 U = 100 % Gul,
10 % Magenta

C: 100
M:45
Y: 0
K: 18

BLÅ = PMS 301 C = 100 % Cyan, 45 %
Magenta, 18 % Svart
obestr BLÅ = PMS 301 U = 100 % Cyan, 45
% Magenta, 18 % Svart

I dokument, på trycksaker, profilprodukter och liknande försöker vi använda ovan färger också som komplementfärger.
Logotypen finns med toning vilket är huvudutförandet. Det finns dock PMS-logotyper utan toning vid de tillfällen
när de behövs.
CMYK = 4-färg (processfärg). När logotypen ska användas i en 4-färgsprodukt, annons, tidning etc.
PMS (Pantone) = solid färg. När logotypen ska tryckas med färdigblandade färger enligt Pantoneskalan (PMS) på
korrespondenstryck, dekaler etc.

LOGOTYP - STORLEK
Svenska Skyttesportförbundet logotyp måste vid användning vara stor nog för att kunna läsas. Den minsta rekommenderade storleken är 25 mm på höjden och ca 18 mm i bredd. Större storlekar som används på exempelvis
rollups, affischer, osv. anpassas utifrån dess placering och storleken på eventuella övriga logotyper.
I kombination med andra logotyper ska SvSF:s logotyp vara minst lika stor.
Minsta rekommenderad storlek 20 mm i höjd.

Rekommenderad storlek för A4 35 mm i höjd.

LOGOTYP - DIGITALA ORIGINAL
Logotyperna finns tillgängliga i olika filformat, såsom ai, eps och pfd.
EPS är ett vektorbaserat och därmed skalbart format som används som tryckoriginal.

LOGOTYP - PLACERING OCH FRIZON
SvSF:s logotyp placeras i ett hörn i första hand, alternativt mitt på sidan (vågrätt) i över- eller nederkant.
Runt logotypen skall det finnas en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på det material där logotypen ska placeras. Frizonen är ett minimum. Undantag sker enbart när logotypen placeras ovanpå en större bild. Frizonen är alltid minst lika stor som längden på de
lodräta strecken i symbolen.

2. TYPSNITT I TEXT
För en enhetlighet inom förbundet använder vi i största möjliga mån följande typsnitt i text:
Brödtext i dokument som främst ska läsas i pappersform: Microsoft Cambria, storlek 11.
Brödtext i dokument som främst ska läsas på bildskärm: Calibri, storlek 11.
Rubriker i dokument: Century Gothic eller Calibri i andra hand. Fet stil oavsett typsnitt.

FRÅGOR OM GRAFISK PROFIL
Vid frågor kring Svenska Skyttesportförbundets grafiska profil eller vid behov av logotypen i särskild format,
kontakta förbundets kommunikatör.
KONTAKTUPPGIFTER
08-699 63 70
office@skyttesport.se
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