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Side 2

Den blå sejlklub - og denne politik

Sejlklubben ligger på kanten af Øresund i Skovshoved. I fortiden lå her et lille 
fiskeleje og bådene blev trukket op på bredden. Stedet var ideelt for fiskerne. 
I læ for vestenvinden, gode forhold for sejlbåde og sådan er det også i dag.

Skovshoved Sejlklub er den lokale sejlklub, grundlagt den 25. august 1922.
Baggrunden for stiftelsen af sejlklubben var de private kapsejladser, der var 
blevet afholdt ud for Skovshoved i kragejoller med sejl. 

Beliggenheden med den blå horisont og Øresunds blanke vand er inspirationen 
til klubbens designpolitik. Det betyder ikke at alt skal være himmelblåt. Men 
det er den farve hvorpå standeren opleves mest naturlig og tydeligst.

Retningslinierne her er udført for at sikre “synligheden i mangfoldigheden” 
sådan at Skovshoved Sejlklub - også i fremtiden kan være en stærk klub for nye 
medlemmer der synes om klubbens værdier. 

Formålet med dette materiale er at klubbens design, at sikre den “røde tråd” 
og inspirere til klublivet i Skovshoved Sejlklub.

Bestyrelsen maj 2020
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Standerens forholdsprincip:

Højde er A 

Bredde er 2 x A 

Stjernens diameter er 1/4 af A

Det røde bånds bredde er 1/15 del af standerens bredde

Vinklen på de skrå bånd er lig med diagonalerne i ydre ramme B

Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Side 3

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk
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Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 
Side 4

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk



Logo positiv Logo farve 

Logo negativ Logo farve 

Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Side 5

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk



Light Roman Bold 
Generalforsamling
Standerhejsning
SKS Mellerup Cup
1234567890?*&@
”Et sømandscitat”

Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Side 6

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk



Primære Sekundære

Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Side 7

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk



SKS Sejlerskole 
SKS Ungdom

SKS Sejlerskole information 2020 

Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Side 8

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk



Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

D266
Blue
Lady 

Klæber til flåden udføres i bredde 105 og 210 mm bredde. 

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Side 9

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk



Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

Side 10

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk



Klubtøjs princip: Logo i farver på front i mindre str. Ryggen med eller uden forkortelsen SKS.

Klubtøjs princip: Logo i farver på front i mindre str. Ryggen med eller uden forkortelsen SKS.

SKS

SKS
Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Side 11

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk



Rednings/Sejlertøj: Logo positiv version på front i én farve. SKS m/u titel på ryg  

Redningsvest/ Sejlertøj: Logo negativ version på front i én farve. SKS med titel på ryg  

Coach
SKS

SKS

Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

Side 12

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk



Kapsejlads: Bibs, veste og lignende. Logo gengives i max bredde på front.

Bibs: Logo gengives i max bredde 
på front. 
Bagside fri til motiv.
Øvrige ben og arme kan 
understrege identitet med SKS
og farven logoblå.

Langærmet eller korte ærmer;
samme princip.

Tekst / SponsorTekst / Sponsor

Sponsor plads

Frit motivvalg

Sponsor plads

Front Ryg

Front Ryg

SKS

SKS

Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

Side 13

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk

SK
S



Særlige Events: Logo på front i mindre str. Motiv eller tekst er fri på ryg.    

Særlige Events: Logo på front i mindre str. Motiv eller tekst er fri på ryg.   

Eksempler på
farvet eller hvidt
klubtøj.
Se alle klubbens 
farver på side 7. SKS

Runa

SKS
Runa

SKS
Raflerne

Navn og Stander

Det officielle navn er: Skovshoved Sejlklub 

Kan forkortes til “SKS” i tekst og tale. I tekst altid med store typer, versaler: SKS

Klubbens sejlere benytter øgenavnet "Skovserne" i tekst og tale.
 
Eksempel: "Og således er Skovserne tilbage på en 1. plads i den samlede stilling"

I klubbens love står der i § 3: 
Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul 
stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.
Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid 
kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

Standarden er i dag:
Sejlklubbens stander er hvid med én gul stjerne med sort kontur, og et rødt 
"Y-formet" bånd symmetrisk placeret på den hvide stander.
Standeren benyttes som vimpel og som mærkat til medlemmer i sejlklubben. 
Standerens skal gengives i bestemte mål som gengives nedenfor.

 

Logo

Sejlklubbens officielle logo består af tre elementer: 

1) Sejlklubbens stander

2) Et navnetræk i to linier udviklet i skriftypen Frutiger  

3) Et blå kvadrat, med to sejl nederst.

Sejlklubbens logo skal, så vidt det er muligt, gengives i farve, men i særlige 
tilfælde kan det være nødvendigt at gengive logo i hvid eller sort.

Når sejlklubben er ejer, afsender eller på anden måde repræsenteres skal dette 
logo benyttes.

Standereren alene bruges netop som vimpel(stander) eller som mærkat.

Logoet er et kvadrat og gengives således. 

Logo i positiv eller negativ version

Logo i farver må gengives på en hvid eller sort/farvet baggrund.

Logo i én farve gengives positivt i sort eller negativt som hvid version.

Netop på emner, hvor der kun er én farve til rådighed eller hvor forhold gør 
gengivelse i farve umulig. Eksempelvis en gravering eller på en redningsvest.

Logoet må i særlige tilfælde gengives flexibelt ved er særlige kommunikations 
behov. Blot skal alle logo-elementer være til stede. Det blå kvadrat og sejlene 
kan varieres i antal/ bredde eller højde. Eksempel som her: 

Skrifttypen

Frutiger er klubbens officielle skrifttype ligesom Gentofte Kommune benytter 
samme skrifttype på de eksisterende klubbygninger i dag.

På hjemmesiden benyttes en skrifttype der rimeligvis ligner Frutiger - da den 
originale skrifttype Frutiger kun må benyttes online, ved at betale en 
betragtelig software afgift. 

Som alternativ til Frutiger anbefales skrifttypen Ariel. 

Farver

Klubbens farver kan opdeles i primære og sekundære. 

De primære farver benyttes i logo i farver. CMYK farvesystem (til print):

Blå: 100% Cyan
Rød 100% Magenta og Gul
Gul 100% Gul

De sekundære farver er:

Tonerne af blå: Cyan: 90,80,70,60,50,40,30,20,10,5 procent 
Signalgrøn, CMYK: 100-0-100-0
Kanvas, CMYK: 6-14-39-8
Kongeblå, CMYK: 100-63-12-76

Navne og hiraki

Sejlklubbens udvalg skal signalerer et tilhørsforhold til klubben og således skal 
alle udvalg i tekst og tale starte med sejlklubbens forkortelse. Eksempel:

 

Hierakiet er, at alle udvalg repræsenterer klubben men er selvstændige aktiver i 
klubben. Alle udvalg kan informere medlemmerne. Som afsender benyttes 
sejlklubbens logo. Udvalgene har således ikke selvstændige logoer.

Når der ansættes en træner som skal repræsentere SKS til f.eks ungdoms- 
træning, skal der på en given beklædning optræde sejlklubbens officielle logo 
– herefter kan der gengives titel som f.eks SKS Coach el. lign.

For den interesserede beskuer er det ikke væsentligt, at der står SKS Ungdom - 
det er mere til intern promovering, og hvis udvalgene ændres i klubben er det 
enkleste at foretrække: Ét logo + evt titel, funktion eller event. Således kan 
klubtøj benyttes på tværs af udvalg og grupper/aktiviteter.

Dette handler om hvad vi skriver og hvordan vi afsender. Naturligvis må hirakiet
ikke hindre kreative klubtrøjer eller sjove plakater fra hvert udvalg - motivet er 
frit sammen med klubbens logo - se mere på de næste sider.

Flåde

Sejlklubbens flåde og materiel skal opleves som en synlig del af SKS

Således bør der findes et synligt logo på hvert fartøj. Logo suppleres med 
samme kvadrat med sejlnummer, navn, kendingsbogstaver eller anden form for 
identitet.

Klubtøj

Betegnelsen "klubtøj" dækker alt lige fra en klub-T-shirt til et komplet sæt 
sejlertøj til SKS Sejlerskole. Fra den mindste kasket til avancerede redningsveste 
og sponsorerede sejlerteams til en international kapsejlads.

Fælles værdi for klubtøj er, at det repræsenterer klubben på bedste vis, og at 
beskueren oplever en helhed med afsenderens øvrige touchpoints. 

Klubtøj må aldrig være kedeligt eller opleves som en negativ oplevelse - tøjet 
skal være en god kvalitet og gerne fra en bæredygtig produktion, så medlem-
mer oplever SKS positivt og publikum måske en dag kunne se sig selv i “trøjen”.

"Skovshoved Sejlklubs målsætning er, at det skal være sjovt at sejle"

Derfor skal sejlertøjet skabe glæde og signalere klubbens målsætning. Ved 
særlige stævner eller ved nye begivenheder kan det derfor tjene klubben, at der 
udføres særlig beklædning med unikke illustrationer som repræsenterer 
begivenheden eller den gruppe af sejlere der deltager. 

For al Klubtøj gælder samme retningslinje; at Sejlklubbens officielle logo skal 
indgå som afsender. Men logo kan gengives flexibelt, da der kan være forhold 
på beklædningen som hindrer optimal gengivelse. Logoets blå kvadrat må 
således gerne undværes ved særlige behov. Ryggen kan prydes af et stort SKS i 
klubbens skrifttype - se side 6. 

Sikker sejlads er en forudsætning for en god oplevelse på vandet. Det er klub-
bens ansvar, at der er sikre rammer for medlemmerne. Flådens materielle til- 
stand og information om sikkerhed er en del af klubbens ansvar. Ligesom infor-
mation om førstehjælp og kontaktpersoner skal være tilgængelig.

Klubtøj bør derfor udføres med tydelige informationer og identifikation. 
Hvis der sker en ulykke ombord, mand over bord eller i værste fald et forlis er 
tydelig identifikation af personer et must. Det er afgørende i krisesituationer at 
undgå tidsspild og unødig tvivl om roller og fordeling af ansvar - det visuelle 
klubtøj kan hjælpe på identifikationen på større afstande i en evt. nødsituation. 

SKS Sport og SKS Ungdom har særlige behov til klubtøj til kapsejlads. SKS skal 
opleves som én klub. Derfor er der ét synligt logo på front, og plads til særlige 
behov på ryggen, ligsom der skal kunne gengives eventueller sponsorer i farver 
eller s/h. Ærmer og ben kan understøtte identiten med et logo-blå bånd og 
forkortelsen SKS i stor størrelse. Ryggen er til motiv eller stort SKS i klubbens 
skrifttype - se side 6.

 

I Skovshoveds Sejlklubs træning såvel kurser og undervisning er førstehånd-
sindtrykket vigtig. Det skaber tillid og tryghed at opleve at sejlklubbens visuelle 
identitet er gennemtænkt og veludført. 

Klubtøj en således del af både sikkerhed og værdiskabelsen i Skovshoved Sejlklub.

Har du brug for logo og skrift kontakt SKS Kommunikation via hjemmesiden. 
Her kan du downloade logo’er og også se hved du kan kontakte ved spørgsmål.

www.skovshovedsejlklub.dk

Side 14

https://skovshovedsejlklub.dk/sks-kommunikation-2/

