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Grafisk manual 
Den här manualen finns till för att göra det lättare att följa de riktlinjer som fastslagits. De 

regler och riktlinjer som finns syftar till att garantera att det material som produceras håller 
hög kvalitet och att avsändare och budskap blir tydligt och enhetligt för allmänheten.
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Klubbmärke / Logotyp

Tyringe Hockey är en stor del av byns och bygdens 
identitet. Sedan föreningen grundades 1936 så har också 
föreningens färger varit blått, rött och vitt. Klubbmärket/ 
logotypen och dess färger representerar en lång och 
stolt historia vilket gör den viktig för föreningen och dess 
medlemmar.

Den finns framtagen i olika utförande som passar för 
olika förhållande. I första hand ska versionen i full färg 
användas (vit eller svart kontur).

Svart och vit logotyp används vid enfärgstryck.

Frizon
För att logotypen ska vara tydlig och lätt igenkännbar är 
det viktigt att det finns en frizon runt om. Där får andra 
grafiska element inte finnas närmare logotypen än 1/4-del 
logotypens höjd.

Tillgängliga filformat: 

Webb .PNG

Office .PNG

Tryck .EPS
 
 
Logotyper finns att ladda ner på klubbens hemsida 
under Om TSoSS \ Grafisk manual

Full färg med svart kontur Full färg med vit kontur Svart Vit
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Färger
Tyringe Skid- & Skridskosällskaps färger är  
blått, vitt och rött. 

För att tydligt signalera TSoSS ska alla tre färgerna i 
största möjliga mån användas tillsammans.

Detalj på A-lagets matchtröja

PMS Reflex Blue
CMYK 100 90 27 10
RGB 17 44 111

PMS 186
CMYK 10 100 85 3
RGB 202 10 29

Vit

#tsoss #80år

#1936 #gåpåhockey

#tillsammans
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Typsnitt

Bitter Regular
Bitter Italic
Bitter Bold 
Bitter Bold Italic

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold 
Arial Bold Italic

Tyringe Skid- & Skridskosällskaps använder i huvudsak två 
två typsnitt. Bitter och Helvetcia/Arial.

Typsnittet Bitter används främst i rubriker och i kortare 
textstycken. Bitter används t.ex. på hemsidan och i 
annonser.

Typsnittet Helvetica Roman / Arial Regular används i 
löpande text (t.ex. brev). Helvetica / Arial får även användas 
på mindre textstycken. 

Typsnittet Bitter finns att ladda ner på klubbens 
hemsida under Om TSoSS \ Grafisk manual
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Grafiska idéer

Tyringe Skid- & Skridskosällskap

Tyrshov Sportcenter

Box 40

282 32 TYRINGE

Telefon: 0451 – 514 35

Telefax: 0451 – 503 75

E- post: kansli@tsos.com

TSoSS – HHC, 30/9 kl. 19.00

TSoSS – KIK, 23/9 kl. 19.00

#tsos  #hockeye�an  #tillsammans

Brevpapper Matchannons


