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Profilguide och varumärke 
 
 
Svensk fotboll – se, upplev, älska 
 
”Svensk fotboll är en del av vardagen. 
Varje dag spelas det ungefär 1260 fotbollsmatcher runt om i landet. 
Det skulle inte fungera utan alla tusentals föräldrar och ledare som engagerar sig i 
svensk fotboll. Men svensk fotboll är också galaföreställningar där hjältarna bär vårt 
emblem närmast hjärtat. 
I vilka sammanhang vi än uppträder medverkar vi till bilden av svensk fotboll. 
Varumärket svensk fotboll vilar på flera historiska värden som vi skall vara rädda om. 
Men vi måste också bygga in nya värden som matchar nya tider och som bidrar till att 
stärka vårt varumärke ytterligare.” 
Citat Jan Larsson, marknadschef Svenska Fotbollförbundet 
 
 
Vi är Vallens IF – på träning, match och vid sidan av planen 
 

 vi är alla representanter för Vallens IF, sådana vi är uppfattas föreningen 
 blå och vit är våra klubbfärger 
 klubbmärket skall finnas på alla våra tröjor och overaller 

 
Vi spelar ihop – Vallens IF:s profil och varumärke är viktigt för oss. Vår stora synlighet 
gör att det är viktigt att vi i alla sammanhang, från knatte till senior, har enhetlig klädsel 
och använder vårt klubbmärke rätt. Detta stärker också gemenskapen. 
 
 
Klädsel – en förening, en utrustning 
 
Tillsammans med Team Sportia, Stenungsund har vi tagit fram en kollektion av match-, 
tränings- och profilkläder. 
 
Vallens IF:s klubbmärke får endast användas på material godkända av föreningens 
styrelse. Det är alltså inte tillåtet att göra egna Vallen kollektioner. 
 
 
Klubbmärke 
 
Föreningens klubbmärke finns i färg och i svartvitt, Du hittar dessa på vår hemsida 
www.vallensif.se under Om Vallens IF / Profilguide och varumärke. 
 
 
Typsnitt och färg 
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