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Om Tyresögymnastiken 

och varför vi har en profil

Tyresögymnastiken är en 

gymnastikförening med stolta anor. 

Föreningen bildades 1975, och har 

sedan starten engagerat många 

gymnaster, tränare och föräldrar  i och

runt om Tyresö. 

Truppgymnastik, cheer-leading och 

parkour är de grenar som utövas inom 

Tyresögymnastiken. 

Det här dokumentet presenterar 

grunderna i Tyresögymnastikens profil 

och hur den ska användas. 

Genom en samordnad profil uttrycker 

vi gemenskap och stolthet över att 

tillhöra föreningen och det vi 

åstadkommer tillsammans. 



Profilen visar att vi 

kommer från Tyresö

Tyresögymnastikens färger hämtar sin 

energi från de traditionella färgerna i 

Tyresö. De syns också i föreningens 

allra första lotogyp syns här intill. 

Färgerna används av andra 

framgångsrika idrottsföreningar i 

Tyresö och av Tyresö kommun.  

Logotypen framhäver namnet Tyresö. 

Exempel på användning av Tyresöfärgerna.

Tyresögymnastikens tävlingsdräkter, Tyresö 

kommun, Tyresö Handboll och Tyresö fotboll



Logotyp och märke

Profilen består av en logotyp , ett märke 
och föreningens färger.  Logotypen 
används alltid i sin helhet och som en 
odelbar ordbild. 

Logotypen har profilfärgen gul. Vid 
svartvit produktion kan logotypen vara 
svart eller negativ (vit). 

Logotypen får inte skrivas om i något 
annat typsnitt, förvanskas, delas eller 
beskäras. 

Frizonen runt om logotypen ska vara 
minst 50 % av höjden. Det betyder att det 
ska finnas avstånd till text eller annat.  

Märket används som komplement till 
logotypen där det är lämpligt av 
utrymmesskäl och för design. Märket 
används bara i angivna färger.   

logotyp

märke

frizon



Tyresögymnastikens färger

Blå

PMS 281

Röd

PMS 186

Gul

PMS 108

Tyresögymnastikens färger är blå, röd 

och gul och anges i färgnummer här 

intill. 

När färgerna används strävar vi efter 

att de ska vara så lika färgnumret som 

möjligt. 



Användning av profilen på 

dräkter och kläder

Föreningens färger ska tydligt visas i 

tävlingsdräkter och defileringsoverall. 

Varianter kan förekomma såsom att 

den gula färgen byts mot guldfärg i 

tävlingsdräkterna. 

Defileringsoverallen ska ha 

profilfärgerna. 

Friståendedräkter kan ha en friare 

utformning, men ska harmonisera med 

föreningens färger. 



Användning av profilen på 

övrigt material

Annat material ska harmonisera med 

Tyresögymnastikens profil. 

Lägerlinnen och annat som inte 

används på tävling kan ha en friare 

utformning. 



Våra bilder

Bilderna från Tyresögymnastiken är 
viktiga för att berätta om oss och vår 
verksamhet. 

Här är några ledord som beskriver 
gymnastik och fungera som ledord för 
våra bilder. 

Glädje

Gemenskap

Styrka

Roligt

Smidighet

Kroppskontroll

Mod

Handstående

Rotation

Rörelseglädje

Från Tyresögymnastikens vårkonferens
2017. 


