
KRIF HOCKEY 
GRAFISKA RIKTLINJER



VISION

HELA RONNEBY

KOMMUNS LAG



VÄRDEORD

ÖDMJUKHET 
ÄRLIGHET 
STOLTHET 

ENGAGEMANG 
RESPEKT



Logotyp

PRIMÄR LOGOTYP

ENFÄRGAD LOGOTYP

Logotypen är vår viktigaste identitetsbärare som skapar en 
tydlig visuell avsändare. Logotypen finns representerad på allt 
material inom all vår kommunikation och ska därför alltid 
uppträda enhetligt och behandlas konsekvent för att stärka 
varumärket KRIF Hockey.



Vår primära logotyp får användas mot ljus eller mörk bakgrund. 
Logotypen innehåller alltid en vit outline oavsett bakgrund.



Användning av logotypen sker i samråd med KRIF.

Den enfärgade logotypen användas enbart i undantagsfall. 
Exempelvis vid produktion där det inte finns fler än två 
färger att tillgå. Den finns i vitt och svart utförande.

Logotypens minsta storlek 
bör inte understiga 15 mm



Logotyp

FELAKTIG ANVÄNDNING

Vår logotyp ska behandlas med respekt och varsamhet. 
Här kommer några exempel på hur vi inte använder den.

Ta inte bort den vita outlinen 
runt lövet på logotypen.

Ta inte bort den vita bakgrunden 
från lövet på logotypen.

Beskär eller ändra inte 
logotypens utseende.

Lyft inte ut objekt från logotypen. Använd inte gamla logotypen.Rotera inte logotypen.

Färga inte om eller lägga till 
gradienter på logotypen.

Lägga inte till skuggor eller 3D-
effekter på logotypen.



FÄRGPALETT

BLÅ
VIT

PMS: 289 C

CMYK: 81 45 0 75 
RGB: 12 35 64 
HEX: #0C2340

CMYK: 0 0 0 0  
RGB: 255 255 255 
HEX: #FFFFFF

PMS: 187 C

CMYK: 0 85 72 35 
RGB: 166 25 46 
HEX: #A6192E

PMS: Black 6 C

CMYK: 60 40 40 100 
RGB: 172 26 47 
HEX: #000000

RÖD

SVART

BLÅ
VARUMÄRKESFÄRGER

Vår färgpalett består av fyra varumärkesfärger. Blå, vit, röd och 
svart. Den svarta färgen används främst som komplementfärg.



TYPOGRAFI

RUBRIK OCH BRÖDTEXT

Våra typsnitt används i all vår kommunikation om föreningen. 
Vårt huvudtypsnitt är Gotham, som används i trycksaker och 
digital kommunikation. 



För rubriker används Gotham Narrow Ultra Italic och Gotham 
Black. Vi strävar efter att ha ett kompakt radavstånd för våra 
rubriker. I brödtext används Gotham Narrow Bold/Book och 
Gotham Bold/Book. 



I vardagliga sammanhang, t.ex. i Officeprogrammen, används 
typsnittet Arial.

GOTHAM BLACK 

GOTHAM NARROW 
ULTRA ITALIC
Gotham Narrow Bold — AaBbCc1234567890 
Gotham Narrow Book — AaBbCc1234567890

Gotham Bold — AaBbCc1234567890

Gotham Book — AaBbCc1234567890



TYPOGRAFI

SIFFROR OCH NAMNSKYLT

Siffror som rör matchställ, hjälmar och kommunikation kring 
spelare används vårt egna typsnitt framtaget för siffror. För 
namngivning på matchställ används Impact.



Vår logotyp är skyddad och får ej användas utan KRIF Hockeys tillåtelse. Vi uppskattar 
om vårt föreningsnamn skrivs med versaler i alla sammanhang och “Hockey” skrivs med 

versalt H. Vid frågor om vårt varumärke hänvisar vi till: marknad@krifhockey.se


