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GF Uppsalaflickorna – ny logotyp



På årsmötet i april 2020 beslutades att ett namnbyte 
på föreningen ska genomföras och att ett förslag 
skulle tas fram till ett extra möte i december 2020. 
Förslaget som lades fram röstades ej igenom och 
mötet bordlade frågan. Under 2021 gjordes processen 
om och ett brett förankringsarbete gjordes 
tillsammans med SISU Uppland. 

Träffar genomfördes med de olika verksamheternas 
ledare och aktiva på olika sätt i en fastställd plan. 
Efter det träffades en referensgrupp bestående av en 
aktiv och en ledare från varje verksamhet som utifrån 
vad verksamheterna kommit fram föreslog ett namn. 
Efter referensgruppsmötet togs även kontakt med ”
professionella” där tankar och idéer bollades.

Förslag till ett historiskt 
namnbyte på vår förening!



• Vi vill vara en förening i tiden 

• Vi vill att när man tänker på oss ska det vara med 
glädje, gemenskap, kamratskap 

• Det nya namnet ska kännas välkomnande för alla 

• De flesta idéerna kring namnet var för orden 
Gymnastik, Cheerleading, Förening och Uppsala. 

Huvudpunkter i 
sammanställningen:

• Många betonar vikten av att Uppsala 
ska vara centralt i namnet 

• Modern design med ”power” i loggan 

• Färgerna ska fortsätta vara blått, vitt 
och svart 

• Namn på svenska



Stadgenamn: Gymnastik- och Cheerleadingföreningen Uppsala 
Användarnamn: GCF Uppsala 
  
Under förutsättning att namnbytet beslutas på årsmötet ska en ny 
logga och profilprogram göras av Bucket Media. 

Grundtanken är att loggan ska vara riktad till alla verksamheter med 
möjlighet att profilera sin egen verksamhet i samband med loggan, 
Artistisk Gymnastik, Cheerleading, Rytmisk Gymnastik, 
Truppgymnastik. 

Utifrån dessa möten och 
resonemang föreslår styrelsen:



Denna presentation innehåller tidiga skisser och designvägar 
till GF Uppsalaflickornas nya varumärke. 

Presentationen är en start på vår tankeprocess om hur vi 
kommer att arbeta fram den nya logotypen.  

I denna presentation fokuserar vi mest på den nya logotypen 
och mindre på varumärket i sin helhet. När processen sätter 
igång så kommer vi även att arbeta med utformningen av 
varumärket. 

Introduktion till skisserna



Skisser
En logotyp föds



Så här kan det se ut när vi utforskar 
olika uttryck. På så sätt kan vi 
snabbt testa idéer och komma 
vidare i tankeverksamheten.

Skisser 
Utforska med 
papper och penna



Spår 1
Skisser



Med utgångspunkten på era olika 
discipliner och vilka symboler som 
vanligtvis associeras med sport ville 
vi utforska denna riktning. 

Summan blir en föreningssköld med 
kärnan i verksamheten som tydlig 
symbol. Skölden blir identitetsbärare 
och symboliserar också Uppsala.

Spår 1 
Gymnastisk rörelse

U som i Uppsala Rörelse framåt



Här visar vi hela uppställningen. 
Självklart kan vi diskutera hur namnet 
på föreningen ska skrivas ut.  

Fokus ligger på att få till en symbol 
som är stark. Själva ordmärket går 
alltid att jobba vidare med vartefter.

Spår 1 
Gymnastisk rörelse

Gymnastik &
Cheerleading
Uppsala



Så ser förslaget ut i sin miljö.

Spår 1 
Gymnastisk rörelse



Spår 2
Skisser



Spår 2 
Värdeord

Gymnastik

G C U
Cheerleading Uppsala

Hur kan vi kombinera vårt namn med de 
värderingar föreningen står för? Vi tror 
att man skapa en och samma symbol 
för alla era verksamhetsområden 
tillsammans med era värderingar.  

Här är ett sånt förslag. 

Eftersom detta bara är en tidig skiss vill vi 
förtydliga att det finns många fler 
spännande sätt man kan utforma den 
här typen av uppställningar. Vi ser fram 
emot att testa alla dessa idéer.



Här visar vi hela uppställningen. 

Den kan ligga på två rader och tre 
rader, centrerad eller vänsterjusterad. 
Det blir ett nästa steg att kika på.

Spår 2 
Värdeord



Så ser förslaget ut i sin miljö.

Spår 2 
Värdeord



Spår 3
Skisser



Bokstäverna G, C och U har 
liknande former vilket vi såg som en 
möjlig väg att utforska. 

Föreställ er en volt eller kullerbytta 
animeras fram och landa i denna 
typen av symbol.

Spår 3 
Rotation

Gymnastik

G C U
Cheerleading Uppsala Volt



Här visar vi hela uppställningen.

Spår 3 
Rotation



Så ser förslaget ut i sin miljö.

Spår 3 
Rotation



Spår 1 Spår 2 Spår 3

Sammanfattning 
Alla spår – sida vid sida



Avslutning

Vi vill sammanfatta med att säga att det inte är säkert 
att någon av dessa spår/riktningar resulterar i den 
slutliga logotypen. Det är skisser och ska också betraktas 
som just det. 

Vi ser fram emot att fortsätta jobba med ert varumärke 
och påbörja resan mot en helt ny visuell identitet.

Observera att immateriella rättigheter för allt innehåll i denna presentation tillhör Bucket Media AB.



Tack!
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