
Grafisk profil och användarmanual 
Skellefteå ridklubb

Gråtoner

#000000 #484848

Typografi

Rubrik 1 
Arial Bold Huvudrubrik
Rubrik 2 
Arial Regular Underrubrik

Rubrik 3 
Arial Regular Mellanrubrik

Ingress/brödtext 
Arial /Italic/Arial regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

Logotyp

Logotypen är vår avsändare och en garant för allt vi säger och gör och ska finnas med i allt vi producerar, oavsett medium. 
Logotypen finns både i horisontellt och vertikalt utförande och kommer i flera färger. Röd med gul bakgrund är den primära logotypen. 
Horisontell logotyp används i foldrar och dokument (policy, regler, brev etc). Vertikal logotyp används på anslag. 

Horisontell

Bilder

#ECECEC#0A2150

Primära färger

#0A2150 #0A2150

#0A2150#0A2150 #ECECEC

#0A2150

Komplementfärg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 

Våra ledstjärnor

Trygghet

Vi hanterar varandra, hästarna 
och anläggningen på ett säkert 
sätt.

Vi följer de regler som finns och 
de styrande dokumenten för 
ridhus, hästhållning och 
anläggningen.

Vi håller oss drogfria.

Vi använder inte telefoner när vi 
hanterar hästarna.


KamratlighetTrygghet

Vi hanterar varandra, hästarna 
och anläggningen på ett säkert 
sätt.

Vi följer de regler som finns och 
de styrande dokumenten för 
ridhus, hästhållning och 
anläggningen.

Vi håller oss drogfria.

Vi använder inte telefoner när vi 
hanterar hästarna.

Vi använder inte lurar av något 
slag när vi hanterar hästarna.

Vi filmar ingen som inte gett sitt 

Vi ser alla och säger Hej till alla vi 
möter.

Vi är bra kompisar och stöttar 
och står upp för varandra.

Vi använder ett vårdat språk med 
både människor och hästar.

Vi visar respekt och bryr oss om 
varandra och hästen.

Vi visar lag- och klubbkänsla och 
uppmuntrar varandra på tävling.

Vi säger ifrån om vi tycker att 
någon bryter mot våra 
ledstjärnor.

Engagemang

Vi deltar och arbetar vid klubbens 
arrangemang.

Vi uppträder på ett positivt sätt, 
med stort hjärta för hästar, 
ridning och klubben.

Vi håller god ordning runt 
omkring oss och tar väl hand om 
redskap och utrustning.

Vi är intresserade av varandra 
och klubbens utveckling.

Vi ger varandra inspiration och 
vilja att utvecklas i klubben.

Vi bidrar till att alla känner sig 
stolta över att vara medlemmar, 
och för våra uppdrag i sektioner 
och styrelsen.

Negativ för mörka eller 
rörig bakgrunder

Vertikal

 
Minsta tillåtna storlek är 30 mm. 
 
Storlek på trycksak: A5 format 148,5 x 210 mm 
Lämplig bredd på logotyp: 30 mm 
 
Storlek på trycksak: A4 format 210 x 297 mm 
Lämplig bredd på logotyp: 50 mm

Vi strävar efter att ha lokala bilder i så hög utsträckning som möjligt. De bilder vi använder är med fördel av sådan art att de inte snabbt blir daterade. 
Av den anledningen är vi sparsamma med foton av människors ansikten, även om det kan finnas tillfällen då det är lämpligt. När vi publicerar foton av 
hästar, anläggningen och vår verksamhet, ska de bidra till att förmedla budskapet från våra ledstjärnor. Hästarna ska också vara rena och prydliga och 
försedda med den utrustning vi har på ridskolan. Personer som syns på bild ska också vara porträtterade så att det inte uppstår några frågor kring 
säkerhetstänket på ridskolan och foton av anläggningen porträtterar en anläggning i gott skick - vi undviker att publicera bilder på trasiga stängsel och 
smutsig stallgång, t. ex. 
 
Illustrationer används sparsamt. Den tecknade ponnyn Mulle är undantaget, och illustration av Mulle kan användas när vi informerar om aktiviteter 
som t ex ridläger, Luciashow, lovhyrning och liknande. 

Primärt för webbPrimär logotyp

Primär logotyp Primärt för webb Negativ för mörka eller 
rörig bakgrunder


