


Hämtat från den klassiska ”bågen”
som följt med i åratal som ryggtryck
på våra kläder



Finns tillgängligt som standard
i Microsoft-program.



Rubriker

ABCDEFGHIJK abcdefghijk
LMNOPQRSTU lmnopqrstu
VWXYZÅÄÖ vwxyzåäö
0123456789

Open Sans

Brödtext

ABCDEFGHIJK abcdefghijk
LMNOPQRSTU lmnopqrstu
VWXYZÅÄÖ vwxyzåäö
0123456789

Lättläst. Finns tillgängligt som standard
i både Microsoft och Google-program.





I formell kommunikation med/mot omvärlden talar vi om oss själva 
som Sundbybergs IK eller Sundbybergs Idrottsklubb. Vid många 
upprepningar i en längre text kan även förkortningen SIK tillämpas.
När vi talar om oss själva internt används SIK mer förekommande. 

Om det ska framgå att vi talar om en enskild sektion ska detta skrivas 
Sundbybergs IK eller SIK följt av sektionsnamnet, där det förstnämnda 

är att föredra och det sistnämna kan tillämpas vid t.ex. många 
upprepningar i en längre text.



Båge
Används som t.ex. ryggtryck på kläder
och i viss grafisk kommunikation. Får användas
i vitt utförande på mörka bakgrunder eller i svart utförande på vit bakgrund.





Båge med sektionsnamn
Används som t.ex. ryggtryck på kläder
och i viss grafisk kommunikation



Båge med sektionsnamn
Används som t.ex. ryggtryck på kläder
och i viss grafisk kommunikation





SIK Emblemgrön
RGB 0 154 68
CMYK 60 0 34 40
HEX #009A44
PMS 347 C

SIK Guld
RGB 201 183 119
CMYK 0 7 32 21
HEX #C9B777
PMS 4004 C

SIK Vit
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
HEX #FFFFFF
PMS White

Får användas mot alla bakgrunder.

I tryck på kläder kan guldkanten framställas i en
skimrande metallisk ton. I brodyr görs den med guldtråd.



Alternativt enfärgat utförande i vitt.

Används på bakgrundsfärger där de ursprungliga 
klubbmärkets färger inte gör sig lika bra, som på till 
exempel en tävlingsdräkt i reservfärg. Det går även bra att 
använda märket på grön bakgrund.

Klubbmärkets konturer har fått sällskap av det vita bandet 
tvärs över skölden för att skapa ett större djup. Inspiration 
till detta har hämtats från ett snarlikt utförande av 
klubbmärket som användes på 80-talet.



Reflex

Reflexmärket får endast tryckas på utvalda svarta klädesplagg. Syftet med reflexmärket är att höja 
säkerheten för våra medlemmar på färden till och från våra aktiviteter när det är mörk ute.



Grönt Svart

Kostnadseffektiva enfärgade alternativ mot vita bakgrunder.
Ska enbart användas vid enstaka fall av t.ex. utskrift/beställning av stora mängder papper, kuvert, 
brev etc.





SIK Svart
RGB 0 0 0
CMYK 80 70 70 100
HEX #000000
PMS Black

SIK Mörkgrön
RGB 0 120 70
CMYK 100 0 42 53
HEX #007846
PMS 341 C

SIK Guld
RGB 201 183 119
CMYK 0 7 32 21
HEX #C9B777
PMS 4004 C

SIK Vit
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
HEX #FFFFFF
PMS White

SIK Emblemgrön
RGB 0 154 68
CMYK 60 0 34 40
HEX #009A44
PMS 347 C
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