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LOGOTYPEN ÄR VÅRT VARUMÄRKE och vår identi-
tetsmärkning. Genom att vårda vår visuella identitet får mottagaren en 
uppfattning om vilka vi är och vad föreningen står för.

Logotypen ska alltid avbildas på det sätt som visas i den grafiska 
manualen. Tyresö Hanviken Hockeys logotyp ska finnas med på allt 
material som produceras och skickas ut från Tyresö Hanviken Hockey.
Logotypen får inte på något sätt ändras eller förvanskas – och ingen 
annan form, text eller andra färger får tillföras logtypen.

VÅR LOGOTYP
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PLACERING OCH FRIZON

Logotypen ska alltid ha en central och 
tydlig placering. 

På det material där fasta riktlinjer för 
placering av logotypen är nämnda i 
denna manual, skall dessa följas.

Placera inte objekt för nära logotypen. 
Logotypens frizon bör vara ungefär 
minst lika stor som kransens bredd.
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VÅRA FÄRGER

KONVERTERINGSTABELL

PANTONE För bildskärm För tryck, processfärg För webb

Standardfärger R G B C M Y K HEX/HTML

■ PMS 185C 228 0 43 0 100 89 0 E4002B

■ PMS 8384C 166 131 64 29 41 78 20 A68340

Komplementfärger

■ Svart 0 0 0 0 0 0 100 000000

■ PMS 462C 92 70 43 27 52 82 61 5C462B

■ Vit 255 255 255 0 0 0 0 FFFFFF

Röd pantone 185C

Komplementfärger: 

Vid framställan av grafiskt material 
så som broschyrer, annonser, grafer 
i Powerpoint etc. kan färgerna med 
fördel användas med genomskinlighet 
i objekt för att skapa toner.

Guld pantone 8384C

Svart

Pantone 462C

Vit
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TYPSNITT

Våra typsnitt är Arial och Garamond

Arial Bold och Arial Black används 
endast till rubriker medan Arial 
Regular kan även, om typografin 
så tillåter, användas sparsamt i 
exempelvis ingresser. 

Garamond Regular används i 
första hand som brödtypsnitt, som 
i denna text – eller för att skapa 
variation i formen, som i exemplet 
med våra banners. Garamond 
italic (kursiv) kan användas till 
bildtexter eller till att förstärka ord, 
uttryck och exempelvis citat.  

Arial Bold

Garamond Regular

Arial Black

Garamond italic
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Glädje, gemenskap och utveckling  
- är våra värdeord

Vår övergripande målsättning är att
skapa en attraktiv förening där 
det är roligt att träna och där det 
finns en gemenskap inom hela 
idrottsverksamheten.
I THH ska det finnas stora möjlig-
heter att utvecklas både som idrottare 
och som människa.
THH ś målsättning är att medlem-
marna ska finna glädje, gemenskap 
och utveckling.

VÅRA VÄRDEORD

Våra värdeord är handskrivna med Adobe Handwriting Frank. - och finns att tillgå som 
vektoriserade textoriginal i guld och svart (original), svart eller grå (60% K) - med och 
utan stjärnmönster.
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 Förnamn Efternamn 

 Testvägen 3 
Tyresö 210127 136 73 Vendelsö 

 
 
Rubrik (13/15pkt Arial Black)  
 
 
Brödtext i typsnittet Garamond regular 10,5/12,5 pkt que pelest eum et magniate laccumqui qui dolo im ducimag 
nisquae ctore, ut ute omnis mos et anim faci re cus dolorio raerum quiatectaque platatur aut latiorit qui as eatem venis 
et et quiscil ibusae. Nequi conseque audaerunde licabor esciet qui con experum autae consed modigenis istinum cus as 
dolorem porumquatus utem excepta tusapitiat eaquas res sequodi osaepud aeptatis rem solecti ament, optibus 
reptatecatur moluptas nessitium quod etur si de re dusciae catione ssequo dolor aut volum quas ipsa con prae. 
Ebisinctur? 
 
Lendeli caescia nis aut ped molupta tiorest, simendae quae. Namende bistrum accab iuntem re, voles nonsequosti dest, 
si del ipsame doluptati blaborr ovidele ntionsequo mod moluptaquam, id modioria sa quiae omnis vendae occae la sae 
dem comnis poresequam sima sitat. 
 
Mellanrubrik i Arial Bold (8/12,5 pkt) 
Adis digentis sinim quam, im sinctur, con ero temquo eveliquo beratior sam, quam, simaion esequi re volupta 
musandit volorerum qui si si consequam, odiaeria volore santemostis assin pero cupta voluptiunt laut quiberr 
unducitiatem quam, sed magnim sam vel imus alictem recate endit, quibus quae nessinctem unt. 
Ullenditat vel minis ne dolorpo rendelles aliquodis si dem faccae. Namus, tempore rorrum harum vel ium ipiderunde 
lautati amenia que pedist restrunt perum quatur repuditi inullor alignihit ipit rem as que illoritecus, santorrorrum fuga. 
Itatur sit eatio. Epe erit, sendele cumqui aut event endignatum licimaiore volles doluptatet eaquid que aceperum abor 
sequod evendae. Nam repudan dipsum re nos evelecus que officit aut velest quo iliquod quam iuristo enisit moluptur 
arunt volorec turibustiam eos mint. 
 
Voleniet renima perorem volorepediae sitas qui ipsam eosant quo con et re, vendae nonsedit aut aut haribus, ut aute 
ium essi ad maiore velecab ilit, ommolor ectio. Pa is solor mi, nustestio. Ut duntore pediscium veribus accat. 
Aximinis doluptiatet omni sim fugia quid eiur magnam quatur am, odignis aceruptaspe similluptam ex enihita spideni 
mintur, iumquate ent. 
Otas elene est, vitinci endesti dit omnia pa dolorer itiosap iditatiis sam, enditas ilicid qui cuptiosti nonsed ulparum et 
recullo rehenti ut et id qui sed quia dolorec atempore sitati sunda volutem lam iducimetusam iur re plibus ea 
siminveles ma 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Förnamn Efternamn 
 
Hanvikens SK 
 
 
 
 
 

BREVPAPPER

Det finns mallar för THH´s brevpapper 
/ Wordmallar

När vi kommunicerar med våra med-
lemmar, ledare, spelare och föräldrar, 
ska vi tydligt signalera vem som är 
avsändare av informationen. Därför 
har vi tagit fram färdiga brevmallar 
som följer riktlinjerna i vår grafiska 
manual.

Brevmallen har olika sidfot beroende 
på om det är ett ensidigt eller flersidigt 
dokument som skrivs. 
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PRESENTATIONER

Vi använder en PPT-mall för våra 
presentationer

Vi har tagit fram en färdig PowerPoint- 
mall som ska användas till alla våra 
presentationer. Typsnitten och gra-
fiken följer riktlinjerna i vår grafiska 
manual.

Välj bland flertalet färdiga layouter, 
eller skapa din egen. 
Notera att alla egna textrutor som 
infogas har fördefinierats med vårt 
rubriktypsnitt Arial. Önskar du skriva 
en brödtext istället för en rubrik kan 
du enkelt ändra typsnittet, på vanligt 
sätt, till Garamond.
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E-POST SIGNATUR

Vi använder en enhetlig signatur
När vi skriver e-post så använder vi en 
enhetlig avsändare / signatur.
Signaturen sätts upp direkt i ditt 
e-postprogram och bifogas inte som 
en bild, för att undvika att ditt mejl 
hamnar i spamfilter.

Vi använder typsnittet Arial i vår 
e-post signatur. Har du inte tillgång 
till Arial kan det ersättas med Verdana  
som är ofta förekommande i e-post 
program.

Teckensnittets storlek bör  
motsvara 9 pkt.

mikael@hanvikenssk.se 

Tyresö Hanviken Hockey 
Box 726, 135 17  Tyresö
www.hanvikenssk.se

Med vänlig hälsning

Mikael Westford 
Telefon: 070-491 26 03 
E-post: mikael@hanvikenssk.se


