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Innehållsförteckning

Inledning
”Styrelsen beslöt att sällskapets färger skulle vara rött och blått och dess emblem
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en sköld med en sjuuddig vit stjärna med initialerna ÖIS i mitten.”
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Det är ÖIS grundare och dess förste ordförande Wilhelm Fribergs egna ord om

Typsnitt 				11

hur det gick till när man 1887 beslutade om de klassiska färgerna och det eleganta
klubbmärket. Rött för kärlek, blått för trohet. Wilhelm Friberg skulle komma att

Mallar för användning finns att ladda ner från ÖIS hemsida.

förbli ÖIS ordförande i 38 år.
När den här grafiska manualen skrivs 2012, i samband med ÖIS 125-årsjubileum,
är färgerna och klubbmärket fortfarande detsamma. Genom alla år, alla decennier,
har dock färgerna och märket skiftat något i utförande, varför det nu finns
anledning att skapa en manual som säkerställer kvaliteten i vår fortsatta gärning.
I manualen kombinerar vi två motsatta behov: Å ena sidan regler för hur färger,
märke, namn och tonalitet ska utföras korrekt, å andra sidan som hjälp och stöd
för dem som inte är vana vid arbete med det visuella. Vi har balanserat innehållet
i manualen så att det ska styra men samtidigt inte vara ett hinder.
Tänk dock hela tiden på att ÖIS är eleganternas förening, vårt visuella material
ska vara glädjefyllt men samtidigt respektfullt inför denna position.
Vi har en tradition och en historia att ta ansvar för.

- historia -

- historia -

ÖIS historia tillhör ÖIS
Det karaktäristiska märket; skölden i rött och blått med eller utan texten ÖIS i den
sjuuddiga stjärnan tillhör ÖIS och alla dess medlemmar. Det betyder att det endast
är ÖIS som kan avgöra var och hur märket får och kan användas. Märket representerar inte bara en stolt och lång historia utan också ett betydande värde. Det är
därför mycket viktigt att vi inom ÖIS skyddar vårt märke. Vi gör genom 125 års inarbetning anspråk på rätten till märket i alla dess former och har denna rätt. Märket
har genom åren varierat något i utförande och återfinns idag i vissa varianter (särskilt äldre varianter) endast i svartvitt, men ÖIS har ensamrätt till samtliga varianter
som bygger på den ovan beskrivna formen och vi kommer alltid att hävda denna
rätt. Detsamma gäller tillgänglig historiebeskrivning om ÖIS. Denna historia, de
legendariska namnen på anläggningar som tillhört ÖIS, idrottsutövare i egenskap
av ÖIS-representanter eller idrottsutövare hos ÖIS, tillhör i denna egenskap ÖIS.
Detsamma gäller även ordmärkena ÖIS, Örgryte IS, Örgryte Idrottssällskap,
Sällskapet, Örgryte där man menar ÖIS. Detsamma gäller dräkter, flaggor, vimplar
och liknande där man tydligt förstår att det avser ÖIS.
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- klubbmärke -

Vårt klubbmärke är vår stolthet
ÖIS klubbmärke finns i tre grundutförande. Utförandet i färg är det som ska

- klubbmärke -

Grundutförande

Ska alltid användas som förstahandsalternativ.

användas i första hand. Om återgivningen inte medger färg ska det svart/vita
utförandet användas. Som sista utförande; om klubbmärket ska återges i mycket
litet format eller om återgivningen inte medger toner, kan klubbmärket återges
i svart. Rent generellt kan sägas att klubbmärket vinner på att återges med god
marginal till omkringliggande objekt, d v s luftigt.

Vi heter ÖIS och Örgryte IS
Kärt barn lär ha många namn och det gäller sannerligen även för ÖIS. Vi har
därför nu valt att begränsa oss i vad vi kallar oss, så att det alltid med tydlighet
framstår vad vi heter i dagligt tal (oavsett juridiskt namn).

Anpassning till svart/vitt

Används endast om färg inte finns att tillgå.

I vårt klubbmärke står det sedan 1887 ÖIS. Vi har därför beslutat att alltid skriva
ÖIS med versaler (stora bokstäver) i enlighet med vårt klubbmärke. Vid behov
kan man lägga till vilken sektion man avser om det inte är uppenbart av sammanhanget: ÖIS Bowling, ÖIS Brottning, ÖIS Fotboll, ÖIS Friidrott. Om vi räknar upp
vilka sektioner som ingår i ÖIS gör vi det som ovan, d v s sektionerna presenteras
i bokstavsordning.
Om det är nödvändigt kan vi även skriva ut vårt namn Örgryte IS, men det är i
undantag och där det eventuellt krävs (exempelvis av juridiska skäl).

Anpassning till mycket små format
Exempelvis gravyr etc.

När man skriver text så heter det ÖIS:are med kolon och ÖIS-supporter, ÖISgården, ÖIS-dominans, etc. med bindestreck.
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- klubbmärke -

- klubbmärke -

Ingen regel utan undantag
Vårt klubbmärke ska inte ändras i form, det ska inte ritas några varianter, det ska
inte ha tomtemössa eller solglasögon. Det är eleganternas klubbmärke och ska
behandlas med vördnad.
Det ska inte heller pressas ihop eller dras ut på bredden. Det ska inte användas
som del i en annan symbol, t.ex. om ÖIS arrangerar en turnering eller tävling.
Klubbmärket ska inte beskäras och man ska helst undvika att lägga det rakt i en
bild, det ska helst återges mot vit botten.
Det finns dock ett antal undantag på detta tema och det gäller symboler som
redan idag används i motsats till ovanstående, men är så etablerade att det vore
mycket krångligt och kanske inte heller rätt att avstå eller ändra.
Vid möjlighet och lämpligt tillfälle är det dock värdefullt om man ändrar dessa
undantag i enlighet med reglerna.
Här är några exempel på sådan tillåten användning av klubbmärket i kombination
guld.JPG 532×537 bildpunkter

med annan symbol:

http://www.ois.se/ois_brottning_data/images/guld.JPG
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- färger -

- typografi -

Typsnitt 1 - Helvetica Neue
CMYK: 100 90 27 25
PMS: PANTONE 294 C
RGB: 1 20 75

ÖIS arbetar med två typsnitt. Ett för rubriksättning och ett för brödtext.
För rubriksättning används Helvetica Neue Bold/Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
CMYK: 0 100 70 45
PMS: PANTONE 187 C
RGB: 120 5 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Typsnitt 2 - Minion Pro
CMYK: 5 20 70 25
PMS: 118 U
RGB: 197 167 80

Till löpande brödtext används Minion Pro Bold/Regular/kursiv.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
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