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1.1 VARUMÄRKET

SVENSK VOLLEYBOLL

VOLLEYBOLL

ELITSERIEN

GRAND PRIX

SVENSKA CUPEN

KIDSVOLLEY

UNGDOMS-SM

LANDSKAMP

BEACHVOLLEY

LANDSKAMP

KIDSVOLLEY

Inledning

EN SAMLANDE SYMBOL 
Svensk volleyboll är det samlande varumärket 
för alla spelformer av volleyboll och dess utövare 
inklusive spelare, ledare, förtroendevalda och 
publik.

Symbolen för Svensk volleyboll, logotypen, är 
den visuella grunden för en stark och enhetlig 
kommunikation i alla olika verksamheter och 
identiteter inom ramen för Svensk volleyboll.

Ett enhetligt grafiskt uttryck för all volleyboll ska 
verka för att öka attraktionskraften på klubbar, 
ledare, spelare, publik, media och sponsorer 
 
VARUMÄRKEN 
Den grafiska profilen är en bärande del av en 
enhetlig kommunikation som laddar varumärket 
med rätt värden och förmedlar dess personlighet.

Samtidigt är det många varumärken och identi-
teter som sammantaget skapar bilden av Svensk 
volleyboll. Var och en med sina egna unika 
personligheter. 

I den här manualen beskrivs hur Svensk volley-
bolls ingående varumärken och företeelser ska 
synas var för sig och även förhålla sig till varandra. 
Tanken är att ge alla rätt förutsättningar att både 
representera sig själva och den gemensamma 
tillhörigheten. Här finns anvisningar för hur den 
visuella identitet yttrar sig i olika tillämpningar. 
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1.2 SVENSK VOLLEYBOLLS VISUELLA IDENTITET

I den här manualen hittar du i vissa fall exempel 
på hur tilllämpningar kan se ut och i vissa fall 
lite mer exakta anvisningar för utformning. 
Manualen gör inte anspråk på att omfatta alla 
tänkbara situationer, men ger förhoppningsvis 
en vägledning.

En grafisk manual är ett levande dokument som 
bör underhållas och uppdateras eftersom.  
 
LOGOTYP 
Grunden i den visuella identiteten utgörs av 
logotypen. Symbolen, färgerna och på det sätt 
namnet skrivs är utformat för att på bästa sätt 
kommunicera Svensk Volleybolls identitet. 
Även typsnitt, färger och bildval är sådant som 
förmedlar rätt bild av Svensk Volleyboll.

Logotypen är utformad som ett märke eller en 
plakett. Detta för att den ska vara lätt att applicera 
i många sammanhang och ge känslan av en 
kvalitetsstämpel. Det gula och blå symboliserar 
Sverige och färgställningen tillsammans med 
formen ger en positiv känsla och ett intryck av en 
modern sport. 
 
ENDORSEMENTVARUMÄRKE 
Svensk volleyboll är i vissa fall huvudavsändare, 
men kommer i många fall också att vara sekundär 
avsändare som anger huvudavsänaderns tillhö-
righet. Då fungerar märket som en garantisym-
bol (endorsement). 

Inledning
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2.1 LOGOTYP ENDORSEMENT GRUNDUTFÖRANDE

Det finns en stående 
och en liggande version 
av logotypen. Primärt 
används alltid stående 
version.

Logotypen med blå bakgrund är grundversio-
nen. Den finns i två utföranden. Stående version 
av logotypen, med ordmärket under symbolen, 
är den version som ska användas i första hand.

Liggande version av logotypen, med ordmärket 
till höger om symbolen, används endast om 
utrymmet är begränsat på höjden. Det kan vara 
på t ex banderoller eller på webben.

Använd alltid grundoriginal. Logotypen får 
aldrig ritas om eller förvanskas. Den stående 
logotypen får aldrig tillämpas mindre än 15 mm 
bred. För visning på bildskärm är minsta bredd-
mått 60 pixlar. För liggande logotyp är  minsta 
breddmått 25 mm, och 90 pixlar på bildskärm. 

DIGITALA ORIGINAL 
Logotyperna finns tillgängliga i tre filformat.  
Filerna finns dessutom sparade i olika färgversio-
ner  (se information om färgkoder på nästa sida).

EPS är ett vektorbaserat och därmed skalbart 
format som används som tryckoriginal. Dessa 
filer kan bara öppnas i professionella layoutpro-
gram som t ex Indesign.

PNG är ett punktuppbyggt format anpassat för 
användning i applikationer i Microsoft Office. 
Observera att dessa bildfiler inte bör förstoras 
eftersom kvalitén då försämras.

BMP är ett okomprimerat och punktuppbyggt 
format för användning i andra Windows-baserade 
applikationer.

Grafiska riktlinjer
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2.1 LOGOTYP ENDORSEMENT VERSIONER

Fig 1.Inverterad version Fig 3. Inverterad svartvit versionFig 2. Svartvit version

ALTERNATIVA VERSIONER 
Logotypen i sitt grundutförande (blå platta) får 
endast appliceras på ljusa bakgrunder. För mörkare 
eller blå bakgrunder finns en inverterad version 
med vit platta(fig 1).  
 
För användning där logotypen inte kan återges i 
färg, används svartvit version för ljusa bakgrunder 
(fig 2) och inverterad svartvit version för mörka 
bakgrunder (fig 3).

Grafiska riktlinjer
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2.1 LOGOTYP ENDORSEMENT PLACERING

Logotypen placeras  
i hörnen på en yta, 
inte centrerat.

Samma svstånd (x)  
från båda kanter.

x

x

Logotypen placeras i första hand asymmetriskt, i 
hörnen på en yta. Avståndet från respektive kant 
bör vara detsamma och intrycket  ska kännas 
luftigt (se kapitlet Frizoner som beskriver minsta 
fria yta runt logotypen). 
 
När logotypen appliceras i stora eller begrän-
sande format kan en symmetrisk (centrerad) 
placering användas.  

Grafiska riktlinjer
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2.1 LOGOTYP ENDORSEMENT APPLICERING

Fig 4. Mörk bild

Fig 2. Mörk bakgrund

Fig 3. Ljus bild

Fig 1. Vit eller ljus bakgrund

Eftersom logotypens grundversion är den blå va-
rianten bör i mesta möjliga mån ljusa bakgrunder 
eftersträvas. 

Grafiska riktlinjer
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x

y

y

y

x

x

Lämna alltid luft runt 
logotypen. Frizonerna 
utgår från texthöjden 
och visar minsta fria 
utrymme runt logo-
typen.

Frizon runt logotyp

Frizon runt logotyp

2.1 LOGOTYP ENDORSEMENT FRIZONER

Logotypen ska alltid omges av ett fritt utrymme 
runt om. Utrymmet ska minst motsvara bredd/
höjd enligt skiss ovan. 
 
Logotypen får aldrig placeras i direkt anslutning 
till andra symboler eller grafiska element. Tänk 
på att även webbadress och kontaktuppgifter bör 
placeras med ett visst avstånd från logotypen, för 
att inte sammanblandas med denna.

Grafiska riktlinjer
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2.1 LOGOTYP ENDORSEMENT EXTERN ANVÄNDNING

All form utgår från 
avsändarens grafiska 
profil. Endast logo-
typen utgör garanti-
märkningen vid extern 
användning.

x

x

Samma avstånd (x)  
från båda kanter.

SOM GARANTIMÄRKE 
I de fall där Svensk volleyboll uppträder som 
endorsementvarumärke i annan aktörs kom-
munikation bör logotypen placeras i nedre 
högra hörnet eller på plats där den tydligt skiljs 
från huvudavsändaren.

Beakta även här frizoner runt märket, både 
i förhållande till andra grafiska element och 
ytans ytterkanter. Tänk även på att hitta rätt 
proportioner på logotypen och att den aldrig 
får återges mindre än 15 mm (se sid 5).

SWEDISH BEACH TOUR
RÅDHUSTORGET • UMEÅ • 4–7 AUGUSTI 
SVENSKA BEACHELITEN • UTLÄNDSKA STJÄRNOR

Onsdag 12.00–20.00 (Företagscup) Torsdag 11.00–19.00  
Fredag 08.00–19.00 Lördag 10.00–17.00, finaler 15.00. 

Våra sponsorer bjuder på entrén! 

swedishbeachtour.se 
 

Grafiska riktlinjer
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BEACHVOLLEY-SM

volleyboll.se

Sponsorer

28 juli - 4 augusti | Stora stranden, Sommarstaden

Välkommen till årets upplaga av Beachvolley-SM. Under en hel vecka invaderar  
vi Stora stranden för en underbar beachvolleyfest. Vi korar svenska mästare i 
hejdundrande många klasser. Besökare och deltagare kan njuta av god mat 
och härliga sidoevents så som kvällsbio på stranden, livemusik och grillkvällar. 
Fritt inträde för alla. 
 
Vi ses i sanden!

Evenemangsspecifik 
logotyp för  
Beachvolley-SM.

Svensk volleybolls logo-
typ som garantisymbol 
vid tävling med evene-
mangsspecifik logotyp 
där Svensk volleyboll är 
huvudavsändare.

EVENEMANGSSPECIFIK LOGOTYP 
Det finns tillfällen då det kan vara motiverat 
att utveckla evenemangsspecifika logotyper 
tillsammans med en promotor eller sponsor.  
 
Motiverat är det om: 
1. Det finns en avtalad långsiktighet i samar-
betet mellan parterna.

2. Det utgår ersättning från motparten för 
rättigheten att vara med och utveckla samt 
associeras med den specifika logotypen. 
 

I de fall det används evenemangsspecifika 
logotyper kopplat till evenemang där Svensk 
volleyboll är huvudavsändare ska Svensk vol-
leybolls logotyp finnas med som endorsement 
på markandsföringsmaterial och däri fungera 
och användas på samma sätt som i avsnitten 
om utförande, versioner, placering, applice-
ring och frizoner.

Promotor/sponsor som utvecklar evene-
mangsspecifik logotyp måste få den godkänd 
av avtalsparten inom Svensk volleyboll. 
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2.2 LOGOTYP SOLITÄRER VERSIONER

LANDSKAMP

Symbol byter färg beroende 
på speltyp, volleyboll eller 
beachvolley.

Benet har den mörkare 
profilfärgen i samma kulör.

Namn på en  
eller två rader. 

KIDSVOLLEY

KIDSVOLLEY

LANDSKAMP

LANDSKAMP

Hos solitärerna är den liggande versionen av lo-
gotypen grundversionen, den som ska användas 
i de allra flesta fall. Den stående versionen kan 
används av t ex utrymmesskäl.

När det uppstår behov att ta fram fler logotyper 
för solitärer, används profiltypsnittet Neo Sans 
Std Bold (till skillnad från Medium som används 
i textsammanhang).

I den stora familjen Svensk volleyboll finns ett 
antal företeelser med eget namn (solitärer). Dessa 
har ett visuellt uttryck som ska förmedla både 
samhörigheten och den enskilda aktiviteten.  
 
GUL ELLER BLÅ 
Här tydliggörs också skillnaden mellan vol-
leyboll och beachvolley. Volleybolls logotyp är 
blå och beachvolley har färgen gul. Båda med 
en tydlig samhörighet sinsemellan men även till 
huvudlogotypen i färg och form. 

Grafiska riktlinjer
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2.2 LOGOTYP SOLITÄRER PLACERING

Sponsorer

SVERIGEvs 

DANMARK

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

LANDSKAMP

volleyboll.se

Solitären placeras 
i första hand på vit 
bakgrund, i dekoren 
uppe till vänster.

Till skillnad från endorsementvarumärket så är 
solitärerna utformade utan platta. Det gör att de 
allra helst ska placeras på vit bakgrund för bästa 
synbarhet.  
 
Dekorelementet möjliggör skapandet av en vit 
yta även om omgivningen i övrigt består av 
annan färg eller t ex en bild (se exempel under 
avsnittet med tillämpningar).

Grafiska riktlinjer



14

Grafisk manual 2011 version 1 – Svensk volleyboll

2.2 LOGOTYP SOLITÄRER APPLICERING

KIDSVOLLEY

LANDSKAMP

Fig 4. Mörk bakgrund

Fig 2. Mörk bakgrund

Fig 3. Vit bakgrund

Fig 1. Vit bakgrund

KIDSVOLLEY

LANDSKAMP

Solitärernas logotyp har inga alternativa färg-
versioner. I stället används en version med 
outline för att synliggöra figuren mot mörk 
bakgrund. Logotypen ska dock i allra möjligaste 
mån användas mot vit eller ljus bakgrund.

Grafiska riktlinjer
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2.2 LOGOTYP SOLITÄRER FRIZONER

x

x

y

x

y

Frizon runt logotyp

Lämna alltid luft runt 
logtypen. Frizo-
nerna visar minsta 
fria utrymme runt 
logotypen.

LANDSKAMP

LANDSKAMP
y

Logotypen ska alltid omges av ett fritt utrymme 
runt om. Utrymmet ska minst motsvara bok-
stavshöjden (x) i liggande versionen, och i den 
stående versionen avståndet mellan ordmärkets 
baslinje och symbolen (y). 
 
Logotypen får aldrig placeras i direkt anslutning 
till andra symboler eller grafiska element.

Grafiska riktlinjer
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2.3 ORDMÄRKE DISTRIKTSFÖRBUND UTFÖRANDE

x

x

x

x

Logotypens frizon (x) är lika 
med avståndet till ordmärket.

Typsnittet i ordmärket för distrikts-
förbunden  är Neo Sans Medium.

FRIZON 
Logotypen ska alltid omges av ett fritt utrymme 
runt om. Utrymmet (x) är detsamma som 
för endorsementvarumärket, d v s höjden av 
ordmärket i logotypen. Avståndet utgör också 
utrymmet mellan logotyp och namn på distriks-
förbund. 

Logotypen får aldrig placeras i direkt anslutning 
till andra symboler eller grafiska element.

För distriktsförbunden finns en egen version 
av endorsementvarumärket eftersom de har ett 
behov att förtydliga avsändaren. Observera att 
inga andra företeelser eller instanser kan göra 
egna versioner. 

Denna version utgår från ett färdigt original, och 
återskapas aldrig på andra sätt.

I de fall dessa versioner används ska inte endorse-
mentvarumärket användas enskilt. 
 

Grafiska riktlinjer
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Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
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Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789?!@&:;-

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789?!@&:;-

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789?!@&:;-

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789?!@&:;-

2.4 TYPOGRAFI

Neo Sans Std Medium
Rubriker

Helvetica Neue Light
Ingresser och dyl.

Bembo Regular
Brödtext

Arial Bold
Rubriker

Arial Regular
Ingresser och dyl.

Times New Roman Regular
Brödtext

Profiltypsnitt

Alternativtypsnitt

ALTERNATIV TYPSNITT 
Det är inte alltid möjligt för alla att ha tillgång till 
profiltypsnitten, eller att man arbetar i filformat 
där mottagaren också behöver typsnittet instal-
lerat. Då finns det sekundära typsnitt som ersätter 
de primära profiltypsnitten. Det kan vara t ex 
Worddokument, Powerointpresentationer och på 
webben. Läs mer under kapitlet Riktlinjer webb. 
 
ARIAL BOLD 
Huvudrubriker, underrubriker och mellan-
rubriker. Endast versalt. 
 
ARIAL REGULAR 
Ingresser och dylikt. Bildtexter och brödtext av 
tekniskt karktär, exempelvis faktarutor. 
 
TIMES NEW ROMAN REGULAR  
Brödtext. Vid markering av enstaka ord i brödtext 
används Times New Roman Italic (kursiv).

PROFILTYPSNITT 
Med profiltypsnitten eftersträvar vi en unik sär-
prägling i identiteten och har valts för att spegla 
det uttryck vi vill koppla till kärnvärdena. I första 
hand används profiltypsnitten, men i de fall det 
inte är möjligt finns det möjlighet att använda 
alternativtypsnitt. 
 
NEO SANS STD MEDIUM 
Huvudrubriker, underrubriker och mellan-
rubriker. Endast versalt. 
 
HELVETICA NEUE LIGHT 
Ingresser och dylikt. Bildtexter och brödtext av 
tekniskt karktär, exempelvis faktarutor.  
 
BEMBO REGULAR 
Brödtext. Vid markering av enstaka ord i bröd-
text används Bembo Italic (kursiv). 
 

FÖRKLARING  
Med huvudrubrik menas sidans övergripande 
rubrik. En rubrik direkt underliggande eller 
underordnad kallar vi underrubrik och kortare 
textstycke benäms ingress. En sida kan även 
innehålla mellanrubriker, som del av en löpande 
text. En löpande text benämns brödtext.  Versalt 
innebär en text med endast stora bokstäver.

Grafiska riktlinjer
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2.5 FÄRGER

PMS 7489 C
C60 M0 Y80 K7
R107 G171 B77
HEX #6BAB4D 

PMS 287 C
C100 M75 Y2 K17
R0 G56 B150
HEX #003896
NCS S 3560-R80B
DEKAL 3M 100-37

PMS 1235 C
C0 M36 Y98 K1
R247  G181 B18
HEX #F7B512 
NCS S 0580-Y20R
DEKAL 3M 100-25

PMS 285 C
C90 M48 Y0 K0 
R26 G117 B207
HEX #1A75CF
NCS S 2065-R90B
DEKAL 3M 100-415

PMS 123 C
C0 M19 Y89 K0 
R252 G201 B23
HEX #FCC917
NCS S 0580-Y10R
DEKAL 3M 100-15

C0 M0 Y0 K0 
R255 G255 B255 
HEX #FFFFFF
NCS S 0300 N 
DEKAL 3M 100-10

PMS Pantone Black C
C30 M10 Y10 K100 
R0 G0 B0 
HEX #000000
NCS S 9000-N
DEKAL 3M 100-12

Basfärger

PMS 643 C
C25 M7 Y0 K4
R204 G212 B219
HEX #CCD4DB 

PMS 716 C
C0 M45 Y91 K0
R 232 G125 B13
HEX #E87D0D 

PMS Warm Gray 2 C
C0 M2 Y5 K9
R238 G235 B229
HEX # EEEBE5

Komplementfärger

Svensk volleyboll har profilfärger  som ska 
användas till allt som produceras inom den 
visuella identiteten. Profilfärgerna är uppdelade i 
basfärger och komplementfärger. 

Svensk volleyboll har sex basfärger, två blåa 
kulörer, två gula samt svart och vit. Blå och gul 
speglar det svenska.

I något fall kan finnas behov av fler färger, t ex i 
diagram. Det finns fyra olika komplementfärger, 
inspirerade av element nära sporten.

ORDLISTA 
PMS (Pantone) = solid färg. När logotypen ska 
tryckas med  färdigblandade färger på korre-
spondenstryck, dekaler etc.

CMYK = 4-färg (processfärg). När logotypen ska 
användas i  4-färgstryck som annons, tidning 
etc. 

RGB = digital bild. När logotypen ska visas på 
bildskärm.

HEX=webbfärger. Färgkoder för webbprogram-
mering.

NCS = lackfärger. När logotypen ska lackeras 
eller målas med färdigblandade färger.

FOLIE = självhäftande dekalfolie. När logotypen 
ska appliceras i form av självhärftande vinyl.

Grafiska riktlinjer
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2.6 DEKORELEMENT

Grafiska riktlinjer

GULT DEKORELEMENT 
För volleyboll används en blå färgplatta med gult 
dekorelement. Observera att Kidsvolley kan 
använda sig av valfri dekor beroende på spelform. 

BLÅTT DEKORELEMENT 
För beachvolley används en gulfärgplatta med 
blålt dekorelement.. Observera att Kidsvolley 
kan använda sig av  valfri dekor beroende på 
spelform.

Volleyboll (Kidsvolley) 

Beachvolley ( Kidsvolley) 

Svensk volleyboll, förbund eller 
distriktsförbund.

BLÅTT OCH GULT  DEKORELEMENT 
Det blå och gula dekorelementet utan färgplatta 
används i all kommunikation som rör Svensk 
volleyboll, förbund eller distriktsförbund
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3.1 TONALITET OCH KÄNSLA

”Vi är stolta över vår egen kärlek till vår sport och vår  
livsstil samtidigt som vi respekterar andras intressen,  
vilket gör att vi aldrig har behov av att omvända alla.”

Vårt uttryck ska genomsyras av ett entusiastiskt 
och ödmjukt självförtroende. Det vi säger och 
gör ska framställas årligt och okonstlat.

Vi vill inte försköna och överdriva våra fördelar 
och argument. Vi vill inte heller ge pekpinnar 
eller uppfattas som förmer än andra. Däremot 
ska vi utstråla kunskap och ambition. Vi ska ha 
repsekt för oss själva, vår omvärld och vår sport.

Varumärkesuttrycket består av mer än den visuella 
identiteten. Det handlar också mycket om hur vi 
uttrycker oss. Svensk volleyboll ska ha ett tonläge 
som återspeglar hur vi vill att alla målgrupper både 
ska känna igen sig själva och uppfatta vår person-
lighet och vårt förhållningssätt. 

Vi är stolta över vår egen kärlek till vår sport och 
vår livsstil samtidigt som vi respekterar andras 
intressen, vilket gör att vi aldrig har behov av att 
omvända alla.

Uttryck
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3.2 BILDER

Vårt bildspråk ska i lika hög grad förmedla bilden 
av sporten som av den livsstil som vi vill att våra 
målgrupper ska känna att de vill dela.

Sund, naturlig skönhet med personliga karak-
tärsdrag och ledig klädstil i oregisserade sam-
manhang.

Actionfyllda sportbilder som förmedlar glädje, 
beslutsamhet, samspel och atletiskt spektakulära 
situationer.

Bilder från volleybollvärden, ledare, spelare, 
publik som förmedlar glädje, likvärdig samvaro 
och ett innehållsrikt liv.

Uttryck
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4.1 KORRESPONDENSMATERIAL VISITKORT

FORMAT 
90 x 55 mm 
 
TYPSNITT 
Titel: Neo Sans Std 8,5 pt 
Övrigt: Helvetica Neue Light 7,5 pt 
Radavstånd 9 pt 
 
PAPPER 
Scandia 2000 white, 270 g

Applikationer

NAMN EFTERNAMN
Titel

Tel 0123-123 45, Mob 070-123 45 67 
namn.efternamn@volleyboll.se

Svensk volleyboll
Adress adress 123, 123 45 Staden
Tel 0123-123 45, Fax 0123-123 45

www.volleyboll.se

6 15

6
x

20

x
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4.1 KORRESPONDENSMATERIAL BREVPAPPER

FORMAT 
A4 (210 x 297 mm) 
 
TYPSNITT 
Kontaktuppgifter: Helvetiva Neue Light 8 pt, 
radavstånd 10 pt 
Brödtext och adressfält:  Times New Roman  
10 pt, radavstånd 14 pt 
 
PAPPER 
Scandia 2000 white, 90 g

Applikationer

Svensk volleyboll
Adress adress 123, 123 45 Staden
Tel 0123-123 45, Fax 0123-123 45
info@volleyboll.se 
www.volleyboll.se

Ort 110411

Let augue nonummy blandit. Phasellus ut velit rutrum nibh lobortis auctor. Mauris malesuada 
aliquet justo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Nunc vel purus. Sed eleifend diam nec ligula. Suspendisse tempus, purus a 
dictum vulputate, pede eros sollicitudin lorem, a varius libero dui ut augue. Phasellus iaculis 
est quis erat. Donec vulputate consequat dolor. Vestibulum quam risus, dignissim at, cursus 
id, hendrerit ac, tortor. Nam sit amet libero ut nunc ullamcorper egestas. Pellentesque in 
nibh eu eros condimentum fermentum. Nullam mollis venenatis libero. Nunc vel purus. 
Nam convallis rutrum lorem. Morbi gravida imperdiet lacus. Duis vehicula lectus id metus. 
Suspendisse malesuada pede nec nisl. Pellentesque tempor nunc tincidunt metus.

Sed auctor justo. Nunc gravida pretium ipsum. Phasellus sit amet nunc ut tellus venenatis 
placerat. Praesent placerat vehicula nisl. Phasellus metus. Pellentesque posuere egestas 
magna. Nullam enim. Aliquam commodo est sit amet turpis. Donec ipsum nibh, laoreet 
sed, nonummy a, elementum ut, felis. Vestibulum ut tortor et metus adipiscing sollicitudin. 
Nullam quis nunc. Nulla felis. Ut vehicula orci ac arcu. Mauris pulvinar venenatis velit. Etiam 
eu nunc. Curabitur nulla lacus, commodo vitae, euismod sit amet, facilisis sit amet, tellus. 
Vivamus laoreet.
 
Etiam non nisi sed est ullamcorper cursus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum euismod rhoncus nisi. Maecenas iaculis 
augue et ligula. Proin porttitor mauris tristique sem. Fusce posuere mauris sit amet ligula. 
Donec quis odio a pede adipiscing lobortis. 

Hälsningar

Namn Efternamn, Bolag AB
Box 123 
123 45 Staden

12

12

50

60

27

16

25

19
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4.1 KORRESPONDENSMATERIAL KUVERT

FORMAT 
C4 och C5 
 
TYPSNITT 
Kontaktuppgifter: Helvetiva Neue Light 8 pt, 
radavstånd 10 pt 
 
PAPPER 
Mailman

Applikationer

1912

12

25

Svensk volleyboll
Adress adress 123, 123 45 Staden
Tel 0123-123 45, Fax 0123-123 45
www.volleyboll.se

12

13

Svensk volleyboll
Adress adress 123, 123 45 Staden
Tel 0123-123 45, Fax 0123-123 45
www.volleyboll.se

12

13

1912

12

25
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4.1 KORRESPONDENSMATERIAL KORRESPONDENSBLOCK

FORMAT 
A6 (105 x 148 mm) Limbundet block. 
 
TYPSNITT 
Kontaktuppgifter: Helvetiva Neue Light 8 pt, 
radavstånd 10 pt 
 
PAPPER 
Scandia 2000 white, 130g

Applikationer

Svensk volleyboll
Adress adress 123, 123 45 Staden
Tel 0123-123 45, Fax 0123-123 45
info@volleyboll.se 
www.volleyboll.se

20

6

x x15
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4.1 KORRESPONDENSMATERIAL FAX

FORMAT 
A4 (210 x 297 mm) 
 
TYPSNITT 
Kontaktuppgifter: Helvetiva Neue Light 8 pt, 
radavstånd 10 pt

Applikationer

Svensk volleyboll
Adress adress 123, 123 45 Staden
Tel 0123-123 45, Fax 0123-123 45
info@volleyboll.se 
www.volleyboll.se

Till Datum

Från Antal sidor (inklusive denna)

12

12

50

60

27

16

25

19
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4.1 KORRESPONDENSMATERIAL E-POSTSIGNATUR

Arial Regular 11 pt
Radavstånd 13 pt

Namn med 
Arial Bold 11 pt

Med vänlig hälsning

Förnamn Efternamn
Titel, Svensk volleyboll

Tel 0123-123 45, Mobil 070-123 45 67
förnamn.efternamn@volleyboll.se
Adress adress 123, 123 45 Staden

www.volleyboll.se

E-postsignatur är också en viktig kontaktyta och 
bör vara lika enhetlig som övrigt material. För e-
postsignaturer används Arial då det är ett typsnitt 
som finns i de flesta datorer. 

Applikationer
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4.2 ANNONSERING ANNONS VOLLEYBOLL

I annonser för volleyboll används en blå tonplatta 
med gult dekorelement. Dekorelementet ska 
användas över hela ytan på bredden med båda de 
fria (vita) ytorna väl synliga. Dekoren placeras i 
överkant.

Det finns två versioner av dekorelementet, en med 
ett större utrymme för bild och en utan.

I första hand bokas annonser i stående format för 
lättaste anpassning av dekor och typografi. 

Sponsorer

SVERIGEvs 

DANMARK

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

volleyboll.se

LANDSKAMP

Sponsorer

SVERIGEvs 

DANMARK

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

LANDSKAMP

volleyboll.se

Applikationer

I annonser för volleyboll kan eventuell lokalar-
rangör eller promotor anges med logotyp som 
placeras bredvid Svensk volleybolls motsvarig-
het, dock utan att inkräkta på frizonen som ska 
omge Svensk volleybolls logotyp.
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4.2 ANNONSERING ANNONS BEACHVOLLEY

I annonser för beachvolley används en gul ton-
platta med blått dekorelement. Dekorelementet 
ska användas över hela ytan på bredden med båda 
de fria (vita) ytorna väl synliga. Dekoren placeras 
i överkant. 

Det finns två versioner av dekorelementet, en med 
ett större utrymme för bild och en utan.

I första hand bokas annonser i stående format för 
lättaste anpassning av dekor och typografi. 

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

HANNES BRINKBORG & 
STEFAN GUNNARSSONvs 

BRAZILIANO BRAZ & 
DIEGO FERNANDEZ

volleyboll.se

Sponsorer

KIDSVOLLEYLANDSKAMP

volleyboll.se

Sponsorer

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

HANNES BRINKBORG & 
STEFAN GUNNARSSONvs 

BRAZILIANO BRAZ & 
DIEGO FERNANDEZ

KIDSVOLLEYLANDSKAMP

KIDSVOLLEYLANDSKAMP

KIDSVOLLEYLANDSKAMP

Applikationer

I annonser för beachvolley kan eventuell lokalar-
rangör eller promotor anges med logotyp som 
placeras bredvid Svensk volleybolls motsvarig-
het, dock utan att inkräkta på frizonen som ska 
omge Svensk volleybolls logotyp.
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4.2 ANNONSERING ANNONS FÖRBUND/PLATSANNONS

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Itae nonseque pere sit qui utenimin necae. Nam, sitiam, arum volupta-
tus. Runt aliquatur ant auda qui officatio ium rerio. Pudit plique dolene 
consequ isquist aut quodionet volorum qui inctem simaximet vitatinto-
tae debitatia nonseque necabor epudaep erehenda qui dolupta ese-
quia experaero eum est, sam vent vel molecati utem cor si officiendit 
pla conecte delestibus estium hillabori rerum as mint.

Parum doluptat. Ficatin raestrum, eum resci ommodipic tessinv endae. 
Bearum quaspedis aliquamus.

I annonser för förbundet används ingen tonplatta 
utan istället dekorelementet med båda färgerna. 
Dekorelementet ska användas över hela ytan på 
bredden och kan kombineras med bild enligt 
exemplet, men också utan bild. Dekoren placeras 
i överkant. 

Det finns två versioner av dekorelementet, en 
med ett större utrymme för bild och en utan.

I första hand bokas annonser i stående format för 
lättaste anpassning av dekor och typografi. 

Applikationer

I annonser för förbundet kan eventuell lokalar-
rangör eller promotor anges med logotyp som 
placeras bredvid Svensk volleybolls motsvarig-
het, dock utan att inkräkta på frizonen som ska 
omge Svensk volleybolls logotyp.
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4.2 ANNONSERING BANNER

SVERIGE
MÖTER 
DANMARK
KÖP FÖRKÖP
REDAN NU! volleyboll.se

LANDSKAMP BEACHVOLLEY
SVERIGE MÖTER BRASILIEN

I digital annonsering bör korta budskap använ-
das. Avsändaren ska alltid finnas med, i rörliga 
eller animerade banners kan den placeras sist. 

Dekorelementen bör finnas med om utrymmet 
tillåter det. 

Applikationer
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4.3 TRYCKSAKER AFFISCH VOLLEYBOLL

På affischer och andra trycksaker för volleyboll 
används en blå tonplatta med gult dekorelement. 
Dekorelementet ska användas över hela ytan 
på bredden med båda de fria (vita) ytorna väl 
synliga. Dekoren placeras i överkant. 

Det finns två versioner av dekorelementet, en 
med ett större utrymme för bild och en utan.

Huvudbudskapet i annonsen skrivs med  Neo 
Sans Bold. 

Sponsorer

SVERIGEvs 

DANMARK

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

volleyboll.se

LANDSKAMP

Sponsorer

SVERIGEvs 

DANMARK

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

LANDSKAMP

volleyboll.se

Applikationer

På affischer och andra trycksaker för volleyboll 
kan eventuell lokalarrangör eller promotor 
anges med logotyp som placeras bredvid Svensk 
volleybolls motsvarighet, dock utan att inkräkta 
på frizonen som ska omge Svensk volleybolls 
logotyp.
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4.3 TRYCKSAKER AFFISCH BEACHVOLLEY

På affischer och andra trycksaker för beachvolley 
används en gul tonplatta med blått dekorelement. 
Dekorelementet ska användas över hela ytan på 
bredden med båda de fria (vita) ytorna väl synliga. 
Dekoren placeras i överkant. 

Det finns två versioner av dekorelementet, en 
med ett större utrymme för bild och en utan.

Huvudbudskapet i annonsen skrivs med  Neo 
Sans Bold.  

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

HANNES BRINKBORG & 
STEFAN GUNNARSSONvs 

BRAZILIANO BRAZ & 
DIEGO FERNANDEZ

volleyboll.se

Sponsorer

KIDSVOLLEYLANDSKAMP

volleyboll.se

Sponsorer

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

HANNES BRINKBORG & 
STEFAN GUNNARSSONvs 

BRAZILIANO BRAZ & 
DIEGO FERNANDEZ

KIDSVOLLEYLANDSKAMPKIDSVOLLEYLANDSKAMP

Applikationer

På affischer och andra trycksaker för beachvol-
ley kan eventuell lokalarrangör eller promotor 
anges med logotyp som placeras bredvid Svensk 
volleybolls motsvarighet, dock utan att inkräkta 
på frizonen som ska omge Svensk volleybolls 
logotyp.



34

Grafisk manual 2011 version 1 – Svensk volleyboll

4.3 TRYCKSAKER AFFISCH ELITSERIEN

Elitserien är den enda av solitärerna som har 
ett eget visuellt manér. För affischer och andra 
trycksaker används en svart tonplatta med blått 
dekorelement. Dekorelementet ska användas 
över hela ytan på bredden med båda de fria (vita) 
ytorna väl synliga. 

Dekoren placeras i överkant. Det finns två 
versioner av dekorelementet, en med ett större 
utrymme för bild och en utan.

Huvudbudskapet i annonsen skrivs med  Neo 
Sans Bold.  

ELITSERIEN

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

SOLLENTUNAvs 
LINDESBERG

FINALMATCH

Sponsorer

volleyboll.se

Pris vuxna 140 kr / barn 90 kr / studenter 70 kr
Info om evenemanget

Söndag 12 december kl 12.00, Stora hallen

SOLLENTUNAvs 
LINDESBERG

FINALMATCH

ELITSERIEN

Sponsorer

volleyboll.se

Applikationer

På affischer och andra trycksaker för Elitserien 
kan eventuell lokalarrangör eller promotor 
anges med logotyp som placeras bredvid Svensk 
volleybolls motsvarighet, dock utan att inkräkta 
på frizonen som ska omge Svensk volleybolls 
logotyp.
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4.3 TRYCKSAKER BANDEROLL ELITSERIEN

ELITSERIEN

Elitserien är den enda av solitärerna som har ett 
eget visuellt manér. För banderoller och annan 
arenamedia används en svart tonplatta med 
negativ logotyp.

Applikationer
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4.3 TRYCKSAKER AFFISCH FÖRBUND

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Itae nonseque pere sit qui utenimin necae. Nam, sitiam, arum volupta-
tus. Runt aliquatur ant auda qui officatio ium rerio. Pudit plique dolene 
consequ isquist aut quodionet volorum qui inctem simaximet vitatinto-
tae debitatia nonseque necabor epudaep erehenda qui dolupta ese-
quia experaero eum est, sam vent vel molecati utem cor si officiendit 
pla conecte delestibus estium hillabori rerum as mint.

Parum doluptat. Ficatin raestrum, eum resci ommodipic tessinv endae. 
Bearum quaspedis aliquamus.

I trycksaker för förbundet används ingen tonplatta 
utan istället dekorelementet med båda färgerna. 
Dekorelementet ska användas över hela ytan på 
bredden och kan kombineras med bild enligt 
exemplet, men också utan bild. Dekoren placeras 
i överkant. 

Det finns två versioner av dekorelementet, en med 
ett större utrymme för bild och en utan.

Huvudbudskapet i annonsen skrivs med  Neo 
Sans Bold. 

Applikationer

På affischer och andra trycksaker för förbundet 
kan eventuell lokalarrangör eller promotor 
anges med logotyp som placeras bredvid Svensk 
volleybolls motsvarighet, dock utan att inkräkta 
på frizonen som ska omge Svensk volleybolls 
logotyp.
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4.3 TRYCKSAKER AKTIVITETSINBJUDAN DISTRIKTSFÖRBUND

VOLLEYBOLLHELG I UTBILDNINGENS  
TECKEN I STORUMAN 18-20 FEB
Storumans IK bjuder in tillsammans med Nordsvenska Volleybollför-
bundet till en utbildningshelg den 18-20 februari. På Schemat står 
Kidsvolley, Steg 1 utbildning och träningsmöjligheter tillsammans med 
Jonas Hård och Camilla Park.

Anmälan gör ni till Jerker Bergström  
njob@japanporten.se

Varmt Välkomna!

I annonser för distriktsförbunden används ingen 
tonplatta utan istället dekorelementet med båda 
färgerna. Dekorelementet ska användas över hela 
ytan på bredden och kan kombineras med bild 
enligt exemplet, men också utan bild. Dekoren 
placeras i överkant. 

Det finns två versioner av dekorelementet, en med 
ett större utrymme för bild och en utan. 

Huvudbudskapet i annonsen skrivs med  Neo 
Sans Bold.

Förbundens egna logotypversioner används som 
exemplet visar.

Applikationer
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4.4 POWERPOINT

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Ut wisi enimes ad minim veniam, quis nostrud endol ex-
ercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex-
eaeste commodo consequates ad. 

RUBRIK RUBRIK
Namn Efternamn
2011-04-19

LOREM IPSUM  
DOLOR SIT AMET

   Ut wisi enimes ad minim ve-
niam, quis nostrud endol

   Ircitation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip exeaeste 
commodo conseq.

Digitala presentationer hålls enkla och rena. De 
utgår från framtagen Powerpointmall.

I presentationer används alternativtypsnittet Arial, 
som ska fungera på alla datorer. Rubriktypsnitt är 
Arial Bold, endast i versaler. Brödtypsnittet Arial 
Regular används i punktlistor och underrubriker. 

Applikationer
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4.5 RIKTLINJER WEBB

NYHETER

Lorem di pat quis dolore conse tet at. Ut eliquisim quat, veliquasti 
tionull andrem nullaortin utate vullam irit iusto consed estrud et utat, 
vel ullaor si. Nam nost sania quam et im quam, ute eatemoluptas ium 
sim autatis ilibusto et aligenissi acia is est, uno dias qui int unt voluptio. 
Et maximi, quossincipid quatem qui sitet.

RUBRIK PÅ WEBBEN

Publicerat 2011-05-05 Kommentarer (2)

Fasta rubriker (bild)
Neo Sans Medium

Rubrik
Arial Bold (versalt)

Brödtext
Arial Regular

Infofält
Arial Italic

Logotypen bör ges tydligt utrymme i sidhuvudet 
eller annan lämplig framskjuten plats. Beroende 
på utformning kan stående eller liggande version 
användas. Dekorelementet ska också placeras på 
central plats. 

Övrig grafisk utformning, känsla och tonalitet ska 
stämma med övrig kommunikation inom Svensk 
volleyboll.

Applikationer
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4.6 RIKTLINJER SKYLTAR

Texten/logotypen utföres som lågrelief, vilket 
innebär att reliefen ges en sarg/kant för att skapa 
ett djup i texten/logotypen.  
 
MÖRKA BAKGRUNDER 
På mörka eller oroliga fasader (fig 3) monteras 
reliefen mot en bakgrundsplåt eller mot en ram 
av metallprofil med eller utan distans. Skylten 
belyses vid behov av ett lämpligt antal spotlights.

FASADBOKSTÄVER 
På ljusa fasader kan fasadbokstäver med eller utan 
bockad kant monteras utan bakgrundsplåt (fig 1 
och 2). 
 
PROFIL 1, UTAN BOCKAD KANT 
Lösa reliefbokstäver av 1,5-6 mm slät alumini-
umplåt, alternativ skummad plast som lackeras 
i valfri kulör. Bokstäverna monteras direkt på 
fasaden eller på skena, med eller utan distans. 
 
PROFIL 2, MED BOCKAD KANT 
Fasadbokstav (relief ) med bockad kant. Bokstä-
verna/Logotypen tillverkas av 1.5-2 mm alu-
minium som lackeras i valfri kulör om önskemål 
finnes.

Fig 2

Fig 1

Fig 3

Applikationer
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4.7 MATCHKLÄDER LANDSLAG

Lorem...

Applikationer


