Profilmanual för
varumärket Enköpings SK

Förord
Varför är det så viktigt med en enhetlig profil?
Enköpings SK har sedan föreningen bildades 1914 haft stor betydelse för
idrottsverksamheten i Enköping och varit ledande inom såväl topp- som
breddidrott.
Klubbens verksamhet drevs från starten och fram till 1991 som en gemensam
idrottsförening med en huvudstyrelse och under den sektioner för bandy, fotboll,
gymnastik och ishockey.
År 1992 ombildades föreningen Enköpings SK och sektionerna blev var
och en självständiga klubbar och då sammanhållna av en Alliansstyrelse.
Denna Alliansstyrelse har bland annat till uppgift att vårda de traditioner
och värderingar som Enköpings SK genom alla tider stått för och se till att
de fortsatt också kommer att gälla.
Kännetecknet för Enköpings SK och dess medlemsklubbar är klubbmärket.
Emblemet - en bred krans som omger bokstäverna ESK - har under åren
fungerat som ett välkänt varumärke för våra medlemmar, vår publik och våra
samarbetspartners. För att det även ska gälla i framtiden krävs att märket och
namnet Enköpings SK hanteras på ett enhetligt och tydligt sätt.
Av dessa skäl är här framtaget en enhetlig profilmanual och i den bestämmelser
för hur varumärket skall/får användas.
Ett enhetligt och tydligt hanterande av varumärket stärker klubbkänslan och får
Enköpings SK med dess medlemsklubbar att framstå som enade och starka.
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Varumärket ESK
Klubbmärket ESK registrerades som varumärke 2008-01-25 vid
Patent- och registreringsverket med varumärkesnummer 393794.
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Val av klubb- eller föreningsmärket ESK
De olika varianterna av klubbmärket ESK har delats in i två olika avdelningar:
klubb- respektive föreningmärke.
Klubbmärket ESK
Klubbmärket är avsett att användas i de fall användningen av märket
inte behöver tydliggöra vilken förening den avser.
Klubbmärket ska användas i de fall märket ska representera varumärket ESK,
t ex fanor, standarer, vimplat etc. Detta för att vårda och stärka gemenskapen
bland de respektive föreningarna samt att visa upp en enhetlighet kring
Enköpings SK gentemot våra medlemmar, vår publik och våra samarbetspartners.
Det är fritt för respektive förening att använda sig av klubbmärket i de fall
de anser att de inte behöver tydliggöra sin föreningstillhörighet, t ex på
matchtröjor, klubbjackor mm.
Föreningsmärket ESK
Föreningmärket är avsett att användas i de fall då det är av vikt att visa upp
och tydliggöra vilken förening man representerar. Det kan gälla t ex på brev
eller kuvert, men även på overaller, klubbjackor och väskor.
Eventuell lagtillhörighet, t ex P-98 eller F-97, får och ska ej tryckas under
föreningmärket. Detta bör tryckas på annan separat plats.
Sammanfattningsvis kan sägas att det är upp till varje enskild förening att avgöra
vilket märke i denna profilmanual som ska användas under förutsättning att man
följer de angivna förutsättningarna för respektive märke.
Vi har alla som representanter för Enköpings SK ett ansvar att vårda de
traditioner och värderingar som varumärket ESK står för.
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Enköpings SK - klubbmärke
1

1

2

-

2

3

3

4

-

4

5

5

Märket i 1-färgsversion utan/med undertext (Offset, tröjtryck etc)

6

-

6

Märket i 1-färgsversion - svart utan/med undertext (Offset, 1-färgstryck etc)

8

7

7

Märket i 2-färgsversion utan/med undertext (Fanor, vimplar etc)

-

8

Märket i negativ 1-färgsversion utan/med undertext (Tryck mot textil, väskor etc)
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Enköpings SK - föreningsmärken
9

10

11

12

13

9

-

13 Märket i 2-färgsversion (Offset, tröjtryck etc) och
1-färgsversion - svart alt vit med föreningstillhörighet (Offset, 1-färgstryck etc)
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Praktiska exempel
Nedan följer några exempel på hur våra olika klubbmärket och
föreningsmärken kan användas då det gäller olika typer av trycksaker
och screentryck.

Enköpings SK
Ungdom
Box 111
745 22 ENKÖPING

Box 111
745 22 ENKÖPING
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- alla föreningar
6

7

Felaktig användning
4

Klubbmärket med gul platta.
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1

Märket i 2-färgsversion (Fanor, etc)

2

Märket i 1-färgsversion (Offset, tröjtryck etc.)

3

Märket i negativ 1-färgsversion (Tröjtryck mot ex. grön textil, väskor etc)

4

Märket i 1-färgsversion med undertext i svart (Offset, vimplar etc.)

Om gul ska användas får det endast ske som färg i bokstäver samband
med klubbmärket. Den gula färgen ska inte användas i någon form i
Enköpings
SK
föreningmärken.
Gymnastikförening

Enköpings SK
Fotboll

Enköpings SK - alla föreningar
5

Enköpings SK
Bandy

Enköpings SK
Fotboll
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Föreningsmärket med lagtillhörighet.

97

6

Ingen lagtillhörighet ska finnas i samband med föreningsmärket,
oavsett variant eller typ av tryck. Ev lagtillhörighet får tryckas på annan
separat plats.
Enköpings SK
Gymnastikförening

9

Enköpings SK
Hockey
Enköpings SK
Hockey

Enköpings SK
Ungdom
Enköpings SK
Ungdom

Klubb- eller föreningsmärke - liggande.

Varianter av klubb- eller föreningsmärket ska inte användas.
Märket ska alltid vara stående med Enköpings SK under och eventuell
föreningstillhörighet.

gsversion
med med
undertext
för
resp. förening
5 - 9 Märket i 1-färgsversion
undertext för resp.
förening

Färgval av klubb- eller föreningsmärke.

Det är viktigt att valet av färg på varianten av klubb- eller föreningsmärke
står i skarp kontrast till bakgrundsmaterialet. Förslagsvis används det vita
klubbmärket till samtliga varianter av mörk bakgrund.

Färger och färgkoder
Klubbmärket har förutbestämda färger som kan och ska användas vid
4-färgstryck (CMYK) t ex offsettryckning (broschyrer, kontorsmaterial mm).
PMS färgen kan och ska användas vid t ex screentryckning eller brodyr (kläder,
matchtröjor, supporterartiklar mm). Försök att skicka med ett färgprov vid
beställning av trycksaker eller produkter.
Följande färger måste användas
Pantoneskalan (¹)

CMYK-färg (²)

RGB-färg (³)

PMS 348 C

100/0/85/24

0/122/69

PMS 109 C

0/12/100/7

255/221/0

¹

( )

Pantone Matching System förkortas PMS och är ett referenssystem för angivande av färgnyanser, en färgmodell för dekorfärger.
Dekorfärg är en tryckfärg i en speciell kulör som används inom den grafiska tryckprocessen för att kunna trycka de färger som processfärgerna
CMYK (cyan, magenta, gul och svart) inte kan återge tillsammans vid tryck.

²

( )

CMYK är en färgmodell för tryck på främst papper. Färgblandningen består av primärfärgerna cyan, magenta och gul samt en
så kallad nyckelfärg (key color). I trycksammanhang används nästan alltid svart som nyckelfärg.

³

( )

RGB är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått, vilka används som grundfärger i bl a bildskärmar och strålkastarljus.
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Digitala märken
Samtliga godkända klubb- och föreningsmärken finns att ladda ner på respektive
förenings hemsida. Där söker man sig in till länken: Profilmanual.
Klubbmärken
1
3
5
7

Vektoriserade märken (eps)

Rasterade märken (jpg)

ESK1-grön m gul txt.eps

ESK1-grön m gul txt.jpg

ESK3-grön.eps

ESK3-grön.jpg

ESK5-Svart.eps

ESK5-Svart.jpg

2
4
6
8

ESK7-vit.eps

Vektoriserade märken (eps)

Rasterade märken (jpg)

ESK2-grön m gul txt_undertxt.eps

ESK2-grön m gul txt_undertxt.jpg

ESK4-grön_undertxt.eps

ESK4-grön_undertxt.eps

ESK6-Svart_undertxt.eps

ESK6-Svart_undertxt.jpg

ESK8-Vit_undertxt.eps

Föreningsmärken
9

Vektoriserade märken (eps)

Rasterade märken (jpg)

Vektoriserade märken (eps)

Rasterade märken (jpg)

ESK9-Bandy_grön.eps

ESK9-Bandy_grön.jpg

ESK9-Bandy_svart.eps

ESK9-Bandy_svart.jpg

ESK10-Fotboll_grön.jpg

ESK10-Fotboll_svart.eps

ESK10-Fotboll_svart.jpg

ESK11-Gymnastik_grön.jpg

ESK11-Gymnastik_svart.eps

ESK11-Gymnastik_svart.jpg

ESK12-Hockey_grön.jpg

ESK12-Hockey_svart.eps

ESK12-Hockey_svart.jpg

ESK13-Ungdom_grön.jpg

ESK13-Ungdom_svart.eps

ESK13-Ungdom_svart.jpg

ESK9-Bandy_vit.eps

10

ESK10-Fotboll_grön.eps

ESK10-Fotboll_vit.eps

11

ESK11-Gymnastik_grön.eps

ESK11-Gymnastik_vit.eps

12

ESK12-Hockey_grön.eps

ESK12-Hockey_vit.eps

13

ESK13-Ungdom_grön.eps

ESK13-Ungdom_vit.eps

Vektoriserad innebär att bilden är uppritad rent matematiskt och det har den fördelen att den kan förstoras och förminskas utan att kvaliteten
försämras. Vektoriserade bilder kan endast visas, behandlas och användas i speciella program som t ex Adobe Illustrator och Adobe InDesign.
De vektoriserade bilderna ska användas vid tryck för att rätt tryckteknisk kvalitet ska uppnås.
Rastrerad innebär att bilden är uppbyggd av ett bestämt antal punkter. Kvaliteten av bilden påverkas om den förstoras.
De rastrerade bilderna ska användas till hemsidor och annan skärmvisning som t ex PowerPoint-presentationer.
Beakta dock kvaliteten om bilderna förstoras.
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