Sim- och Idrottsklubben Hellas grafiska profil
Allmänt
En idrottsklubbs främsta kännetecken är dess namn, klubbmärke och klubbfärger. Det är därför viktigt att hela
klubben använder samma namn, märke och färger. Det bidrar till igenkännelse och ger ett professionellt intryck.
Vårt klubbnamn och vårt klubbmärke är också skyddade av varumärkeslagen.

Namn
Namnet, tillsammans med klubbmärket, är de viktigaste inslagen i profileringen. Profilering är en fråga om
identitet – att visa vem man är, var man finns och vad man står för.
Till vardags kallar vi oss kort och gott för ”Hellas”, dvs. i löpande text, i brev, i telefon, etc. I löpande text skrivs
namnet alltid med versalt H. I mer formella sammanhang kan man välja att skriva ”Sim- och Idrottskubben Hellas”
alternativt ”SoIK Hellas”.
När namnet skall stå fristående, exempelvis i brevhuvuden, kan hela namnet skrivas versalt. Exempel: HELLAS, SoIK
HELLAS, SIM- OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS.
Typsnittet Napoleon Bold Condensed skall användas.

Klubbmärke
Överstyrelsen har ansvaret för att bevaka att Hellas klubbmärke, färger och andra immaterialrättsliga kännetecken
inte missbrukas eller används på ett obehörigt sätt. Att hela klubben använder samma märke är mycket viktigt.
Klubbmärket skall finnas tillgänglig i elektronisk form på Hellas hemsida. Det är enbart detta märke som får
användas av klubbens olika sektioner.
Följande regler gäller för Hellas klubbmärke:
– Klubbmärkets form får inte ändras. Den får inte förses med ramar eller andra formmässiga tillägg.
– Klubbmärket får inte användas tillsammans med andra märken eller symboler.
– Klubbmärket får inte användas i rubriker eller i löpande text
– Klubbmärket får kompletteras med sektionens namn eller med klubbens namn för förtydligande.
Sektionsnamnet skall betraktas som egennamn och därför ha versal inledningsbokstav, alternativt att man skriver
hela sektionsnamnet versalt. Namnförtydligandet skall antingen skrivas på en rad under klubbmärket, alternativt
runt klubbmärket om utrymme finns. Typsnittet Napoleon Bold Condensed skall om möjligt användas.

Exempel:
HELLAS HANDBOLL

HELLAS FRIIDROTT

SoIK Hellas

Sim- och IK Hellas

Klubbfärger
(Föreningens färger är grönt och vitt (ev. guld). Klubbmärkets färger är grönt och vitt (ev. gult).)
Färgerna som används i Hellas klubbmärke är följande:
Färger Logotyper och texter:
Guld = C-0, M-12, Y-100, K-28, PMS 612C
Grön = C-100, M-20, Y-86, K-42, PMS 3415C
Grå ljus = 50%

Grå mörk = 80%

För brevpapper
Typsnitt namnet i sidhuvud: Napoleon bold condensed
Typsnitt adress i sidfot: Bank Gothic light
Största möjliga omsorg skall läggas ner på att få fram den korrekta profilfärgen. Ett undantag från dessa regler är
när endast en färg används i trycksammanhang. Då skall klubbmärket avbildas i svart-vitt. I fyrfärgstryck skall
klubbmärket avbildas med dess rätta färger enligt ovan.

Kläder
Hellas huvudfärger är grönt och vitt (och guld). Tränings- och tävlingskläder samt övriga profilkläder skall ha dessa
färger.

Mallar
Överstyrelsen har ansvaret att ta fram och tillhandahålla korrespondensmallar, för brev, fax, etc. Det är
utomordentligt viktigt att klubbens korrespondens ger ett enhetligt och professionell intryck. Mallarna skall finnas
tillgängliga i elektronisk form. Originalen till klubbmärke, brevpapper, etc. skall förvaras i säkerhetsskåp i Hellas
klubblokal.
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