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Svenska Budo & Kampsportsförbundet är ett special idrotts
förbund inom Riksidrottsförbundet. Förbundet bildades 1960 och 
består idag av nästan 800 klubbar där förbundets drygt 50 000 
medlemmar utövar sina idrotter.

Formen för Svenska Budo & Kampsortsförbundet andas både nutid 
och tradition. Den är tydlig och grafisk med värme och speglar 
vår verksamhet både som bredd och elitidrott. För att nå fram i 
bruset är vi övertygande och konsekventa. Så här aktiverar vi vårt 
varumärke och når våra medlemmar och externa parter. 
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Förbundets fullständiga namn är Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet och ska skrivas ut just så. Notera 
de inledande versalerna, &-tecknet samt att det ska innehålla 
ett foge-s – alltså ”Kampsportsförbundet” (inte 
”Kampsportförbundet”). Vårt namn förkortas med 
akronymen SB&K.

På engelska heter vi Swedish Budo & Martial Arts Federation.
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Logotypen är förbundsnamnet tillsammans med vår symbol, en 
tsuba – parerplåt på ett japanskt svärd, där de tre svenska kronorna 
har lagts till. Symbolen skapades ursprungligen av Robert von 
Sandor och har använts som förbundets logotyp sedan 1970talet. 
Symbolen i dess nuvarande form togs fram 2022. 

Vår logotyp är tidlös och lätt att applicera på en stor mängd bärare. 
Logotypen finns i flera varianter, både som ett märke med och utan 
bakgrundsplatta och ett liggande format. På så vis optimerar vi 
synligheten och bygger ett tydligt och starkt varumärke. Varianterna 
finns även i negativa versioner och i en helt enfärgad vit version. 
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Primär logotyp, negativ version Primär logotyp, positiv version
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Primär logotyp märke, positiv version Primär logotyp märke, negativ version



08

Sekundär logotyp, liggande negativ version
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Sekundär logotyp, liggande positiv version
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budokampsport.se
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TILLÄMPNING PRIMÄRA LOGOTYPER
De primära logotyperna är skapade som ett cirkelformat 
märke och finns i versioner med och utan bakgrundsplatta. 
Dessa logotypversioner är de vi använder i första hand och i vår 
kommunikation på korrespondens material, trycksaker, profilprodukter, 
dekaler/pins, i annonser, på webben och sociala medier. 

Sammanhanget och bakgrundsbild/bakgrundsfärg avgör vilken 
av versionerna som är bäst att använda. Ett riktmärke är dock 
att den positiva versionen utan bakgrundsplatta används för 
officiellt förbundsmaterial som behöver lite mer tyngd, som 
exempelvis visitkort och brevpapper. Den negativa versionen utan 
bakgrundsplatta används med fördel för profilerande produkter som 
exempelvis roll ups och affischer. Versionerna med bakgrundsplatta 
används när vi vill att logotypen ska ha stor synlighet som exempelvis 
i powerpointpresentationer och när bakgrunden är brokig.  
Se exempel på tillämpning här intill och på nästkommande sidor, 
samt under avsnittet Tillämpning.

+46 (0)70-00 00 00
mona@budo.se

budokampspor t .se

MONA LUNDKVIST
GENERALSEKRETERARE

Den positiva versionen 
utan bakgrundsplatta 
används på officiellt 
förbundsmaterial som 
exempelvis visitkort, 
brevpapper och diplom.

Den negativa versionen 
utan bakgrundsplatta är 
tacksam att använda på 
profilerande produkter som 
exempelvis roll ups och 
affischer där bakgrundsbilden/
bakgrundsfärgen är mörk.

Det cirkel
formade märket 

gör sig bra på 
runda format som  

dekaler och pins.
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TRÄNING
AV KROPP 
OCH SJÄL

Bernatem etus volupta 
sam, unt, sit utem veror. 

illoriae vent.

FÖR ETT LIV I RÖRELSE

Vi använder logotypversionerna med bakgrundsplatta när vi vill att 
logotypen ska poppa fram och ha stor synlighet som exempelvis i 
powerpointpresentationer, på rapporter och verksamhetsberättelser, 
Vi använder också dessa versioner när bakgrunden är brokig.
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TILLÄMPNING SEKUNDÄRA LOGOTYPER
Logotypen finns även i liggande format. De här versionerna är 
sekundära och ska endast används när märket är svårt att använda, 
som exempelvis på långsmala liggande banderoller och banners. 
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Svenska Budo & Kampsportsförbundet är ett nationellt förbund och 
har deltagare som representerar Sverige på en rad internationella 
tävlingar, läger och event. Därför är det naturligt att vi använder den 
gula och blå färgen. 

Som ett komplement till de blågula färgerna finns en turkos färg.  
För att balansera upp de kulörta färgerna använder vi även gråskala 
och vitt och svart.
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CMYK 0 30 100 0 RGB 250 185 0 # fab900

CMYK 100 70 30 0 RGB 0 80 128 # 005080

CMYK 100 75 50 55 RGB 11 42 60 # 0b2a3c

PANTONE PMS 116 C/U

PANTONE PMS 2945 C/U

PANTONE PMS 2965 C/U

CMYK 75 5 10 0 RGB 0 175 217 # 00afd9

PANTONE PMS 2995 C/U

PRIMÄRFÄRGER

KOMPLEMENTFÄRG
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Svenska Budo & Kampsportsförbundets huvudtypsnitt heter 
Muli. Det är en minimalistisk Sans Serif som finns i ett stort antal 
skärningar. Fonten är licensfri och ingår bland typsnitten i Adobe 
Fonts/Google Fonts. Muli är designat som ett tydligt display
typsnitt som lämpar sig mycket väl för digital användning och för 
effektfulla rubriker, men det fungerar även bra att använda som 
brödtexttypsnitt. Muli kompletteras av ett accenttypsnitt, Caveat 
Brush som är ett så kallat scripttypsnitt. Detta typsnitt används för 
att accentuera enstaka ord och meningar och för att ge mer liv och 
rörelse i formgivningen. AaTillsammans med  

ömsesidig respekt  
genom hela livet
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MULI EXTRA LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
12345678910

MULI REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
12345678910

MULI BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
12345678910

MULI BLACK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
12345678910

Caveat Brush
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
12345678910

https://fonts.adobe.com/fonts/muli
https://fonts.google.com/specimen/Caveat+Brush
https://fonts.google.com/specimen/Caveat+Brush
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Kärnan i vår verksamhet utgörs av våra utövare. Därför är tanken 
också given att lyfta dessa visuellt i vår kommunikation. Vi gör 
det genom att använda bilder från verksamheten. Våra utövare 
porträtteras med värme och närvaro och gärna i rörelse. Vi tänker 
på bred representation vad det gäller ålder, kön och etnisk bakgrund 
i våra bildval. Vi använder både rena verksamhetsbilder och mer 
varumärkesbyggande bilder.

Som ett komplement till de fotografiska bilderna använder vi även 
grafik bestående av organiska former och mönster. 

Formspråket får blomma ut när vi kommunicerar kring breddidrott 
och barnverksamhet och stramas till när vi kommunicerar kring 
elitidrottande. På så sätt skapar vi en plattform med en bra dynamik 
som kan spegla hela vår verksamhet.







Vi sätter ihop bitarna  

& visar hur färg, form, 

typografi & bilduttryck 

tillsammans bildar en helhet.
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DIGNIM IUM IMA
UTEM VEROR
Beatem num ea eum sinctotam rempe 
et officit, sit utem veror alis magnam 
volupti te nonsedi genimagnim eaquun-
dignim ium ima vit ario cum vellupid est, 
omnimet ium, nihitatur, to bernatem etus 
volupta temolorepe pro eos sam, unt, sit 
utem veror alis magnam faceperem fuga. 
Nam illoriae venta.
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DIGNIM IUM IMA
UTEM VEROR

Beatem num ea eum sinctotam rempe et 
officit, sit utem veror alis magnam volupti 

te nonsedi genimagnim eaquundignim 
ium ima vit ario cum vellupid est, omnimet 

ium, nihitatur, to bernatem etus volupta 
temolorepe pro eos sam, unt,.
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DIGNIM IUM IMA
UTEM VEROR

Beatem num ea eum sinctotam rempe et 
officit, sit utem veror alis magnam volupti 

te nonsedi genimagnim eaquundignim 
ium ima vit ario cum vellupid est, omnimet 

ium, nihitatur, to bernatem etus volupta 
temolorepe pro eos sam, unt,.
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TEL: +46 (0)8-714 88 70    |    E-MAIL: info@budokampsport.se
Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm    |    budokampsport.se
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Beatem num ea eum sinctotam rempe et officit, sit utem veror alis 
magnam volupti te nonsedi genimagnim eaquundignim ium ima vit 
ario cum vellupid est, omnimet ium, nihitatur, to bernatem etus volupta 
temolorepe pro eos sam, unt, sit utem veror alis magnam faceperem 
fuga. Nam illoriae venta.

Beatem num ea eum 
sinctotam rempe et officit, 
sit utem veror alis mag-
nam volupti te nonsedi 
genimagnim eaquundig-
nim ium ima vit ario cum 
vellupid est, omnimet ium, 
nihitatur, to bernatem 
etus volupta temolorepe 
pro eos sam, unt, sit utem 
veror alis Nam illoriae vent.

TRÄNARUTBILDNING STEG 1
Volupti te nonsedi genimagnim eaquundignim ium 
ima vit ario cum vellupid est, omnimet ium, nihitatur to 
bernatem etus volupta temolorepe pro eos sam, unt sit 
utem veror alis magnam faceperem fuga nam illoriae.

BEATEM NUM 

Aum  Sinctotam rempe et officit, sit utem veror alis magnam  
 olupti te nonsedi genimagnim eaquundignim ium ima.

Utem  Omnimet ium, nihitatur, to bernatem etus volupta temol  
 repe pro eos sa.

TEL: +46 (0)8-714 88 70    |    E-MAIL: info@budokampsport.se
Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm    |    budokampsport.se
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Beatem num ea eum 
sinctotam rempe et officit, 
sit utem veror alis mag-
nam volupti te nonsedi 
genimagnim eaquundig-
nim ium ima vit ario cum 
vellupid est, omnimet ium, 
nihitatur, to bernatem 
etus volupta temolorepe 
pro eos sam, unt, sit utem 
veror alisa.

Beatem num ea eum sinctotam rempe et officit, sit utem veror alis 
magnam volupti te nonsedi genimagnim eaquundignim ium ima vit 
ario cum vellupid est, omnimet ium, nihitatur, to bernatem vellupid est, 
omnimet ium, nihitatur, to bernat etus volupta temolorepe pro eos sam, 
unt, sit utem veror alis Nam illoriae vent.

ELITTRÄNARUTBILDNING
Volupti te nonsedi genimagnim eaquundignim ium 
ima vit ario cum vellupid est, omnimet ium, nihitatur to 
bernatem etus volupta temolorepe pro eos sam, unt sit 
utem veror alis magnam faceperem fuga nam illoriae.

BEATEM NUM 

Aum  Sinctotam rempe et officit, sit utem veror alis magnam  
 olupti te nonsedi genimagnim eaquundignim ium ima.

Utem  Omnimet ium, nihitatur, to bernatem etus volupta temol  
 repe pro eos sa.
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Att coronapandemin drabbat 
varenda invånare i landet är 
det ingen tvekan om. Men extra 

tufft har det varit för dem som tillhört 
riskgrupperna och därför i ännu högre 
grad behövt minska umgänget.

Värmländska Torsby Aikidoklubb har 
flera medlemmar i riskgrupp och de kom-
munala restriktionerna förbjöd träning 
inomhus för vuxna. Så förutom de an-
passade träningarna för barn och ungdo-
mar var det därför inte tal om att träffas 
fysiskt när pandemin var ett faktum. Men 

digitalt har man ändå kunnat hålla delar 
av verksamheten i gång.

− Jag startade gruppen Torsby Aiki 
Zoom Dojo i november. Tanken var från 
början att vi skulle hålla ihop klubben och 
behålla våra medlemmar i Torsby Aikido-
klubb då vi inte kunde träffas på grund 
av rådande pandemi, berättar klubbens 
ordförande Niklas Björklund.

− Ryktet spred sig sen att vi hade 
onlineträningar så vi bjöd in fler och 
andra hörde också av sig och ville vara 
med. Idag har vi deltagare i gruppen från 

AIKIDO | Trots nedstängd träningslokal så har 
eldsjälarna i Torsby hållit träningarna igång.  
Och man har lockat deltagare från en rad andra 
klubbar till sina digitala pass.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 2 JUNI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO TORSBY AIKIDOKLUBB

Torsby Aikidoklubb

Lars-Göran ”Lasse” Andersson, 7 Dan 
Shihan, Torsby Aikidoklubb har undervisat 

med hjälp av Zoom under pandemin.

IDROTT UNDER PANDEMIN:



ALLSIDIG 
TRÄNING
FÖR ALLA 
ÅLDRAR

VI ERBJUDER FYSISK AKTIVITET 
FÖR ALLA ÅLDRAR. DET ÄR 

ALDRIG FÖR SENT ATT BÖRJA  
MED KAMPSPORT.

”
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TRÄNING
AV KROPP 
OCH SJÄL

Bernatem etus volupta 
sam, unt, sit utem veror. 

illoriae vent.

FÖR ETT LIV I RÖRELSE
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TRÄNING
AV KROPP  
OCH SJÄL

TRÄNING
FÖR ALLA  
ÅLDRAR

ALDRIG
FÖR SENT  
ATT BÖRJA Träning

Tradition

Tävling
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