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Grafisk profil för Labrador Retrieverklubben 
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För att profilera LRK är en entydig och klar grafisk profil ett stöd. Genom att så långt som 
möjligt följa den grafiska profilen får vi en tydlig avsändarstämpel, vilket bidrar till att ge en 
enhetlig, professionell och tydlig bild av klubben. 

BEMÖTANDE 
Vårt sätt att bemöta medlemmar och omvärld är också en del av vår profil, vårt ansikte utåt. 
Medlemmar ska få ett trevligt bemötande och en god service. 

SVAR PÅ E-POST 
E-post ska besvaras snarast möjligt (helst inom 48 timmar). E-postmeddelanden undertecknas 
med namn, funktion/uppdrag i klubben och kontaktuppgifter. Denna information kan enkelt 
läggas in via Inställningar i e-postprogrammet, så att de följer med i varje e-postmeddelande. 

LOGGAN 
• Loggan är den officiella symbolen för organisationen. 

• Den får under inga omständigheter förändras eller förvanskas. 

• Loggan ska finnas med i klubbens annonser, på framsidan av trycksaker och i brevhuvudet 
på dokument, samt användas vid skriftlig kommunikation med medlemmar, organisationer 
och andra. 

Färger 
Loggan kan återges i färg eller i undantagsfall i svart. 

Färgerna är blå, röd, gul, vit och svart. 

Storlek 
Loggan ska i dokument och trycksaker (A4 och mindre) vara minst 20 mm i diameter. I större 
trycksaker kan loggan göras proportionerligt större. 

Frizon 
Loggan ska ha en frizon, d.v.s. det får inte läggas någonting annat inom ett givet utrymme om 
5 mm på respektive sida, ovan eller under loggan. 
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AVSÄNDARE 
I brev eller andra dokument (inbjudningar, annonser etc.) skall det alltid tydligt framgå vem 
som är avsändare: Labrador retrieverklubben, eventuellt region, namn och funktion i 
klubben/regionen samt kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress). LRKs logotype skall 
alltid användas, även om det är en region som står som avsändare. Självklart skall regionens 
logotype också finnas med.  

TEXTER 

Typsnitt 
Rekommenderat typsnitt är Calibri för text, trycksaker, inbjudningar etc. I sidhuvuden och 
sidfötter används Georgia. 

Teckenstorlek 
Rubriker skrivs med 20 punkter och brödtext med 12 punkter. 

DIGITALA MALLAR FÖR OVERHEAD OCH POWER POINT 
Teckensnitt i normalfallet Calibri. 

Teckenstorlek i rubriker: 40 punkter. 

Teckenstorlek i text: 28 punkter. 

På varje sida i det digitala presentationsmaterialet bör loggan finnas med, antingen i 
sidhuvudet eller i sidfoten, tillsammans med texten ”Labrador retrieverklubben”. 

TRYCKSAKER 
Den grafiska profilen skall alltid användas i våra trycksaker. 

ANNONSER 
Den grafiska profilen bör alltid användas i våra annonser i såväl Labradoren som i andra 
sammanhang. 

PRESENTARTIKLAR 
Klubbens presentartiklar bör om möjligt profileras med loggan, ”LRK” eller ”Labrador 
retrieverklubben”. 

KLUBBKLÄDER 
Klubbfunktionärer ska om möjligt profileras med kläder märkta ”Labrador retrieverklubben”. 

Klubbens logga skall, om den används, ha originalfärgerna. 
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