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Velkommen til Spejdernes nye identitet! 

Det nye visuelle udtryk er udarbejdet for at give organisationen et tidssvarende  

udtryk, der reflekterer vores arbejde med at gøre børn og unge beredt til livet gennem 

fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

Udtrykket består af et nyt logo, der kan stå alene uden et såkaldt bomærke (som f.eks. 

de forskellige liljer vores individuelle korps benytter). Dertil kommer ny farvepalette. 

der kan tones i flere retninger, og som bevidst er opbygget, så den både kan under-

støtte og stå i kontrast til fotos af spejdere i deres naturlige element – nemlig natu-

ren med de mange blå, grønne og brune nuancer. Der er endvidere valgt en moderne 

skrifttype, der kan bruges i forskellige snit efter målgruppe og budskab og som skal 

kombineres med en mere dekorativ skrift til f.eks. kampagneoverskrifter. Endelig er 

der samlet tre sider med inspiration til fotos af det moderne spejderliv samt illustreret 

en række bud på plakater, der kommunikerer nutidens og fremtidens Spejderne. 
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Logo

Primært logo
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Primært logo - positiv

Dette er det primære logo og så vidt muligt er 
det altid dette, der bruges.

Der er udviklet en kvadratisk version, der kan be-
nyttes på sociale medier, hvor profilbillede typisk 
vises i en lile kvadrat

Instagram
centreret

Instagram
centreret

Facebook
højrestillet

Facebook
højrestillet

Primært logo - negativ

Placeres logoet oven på en mørk baggrund 
og/eller et mørk foto, benyttes denne variant.

Sekundært logo - positiv og negativ

Han man ikke mulighed for at vise ting i farver, 
eller skal logoes placeres over et billede med 
mange farver, kan man benytte den ensfarvede 
variant af logoet

Logo – varianter

Logo – til brug på sociale medier
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Logo – afstand
For at sikre et rent og let afkodeligt udtryk, skal der 
altid minumum være samme afstand rundt om logoet 
som halvdelen af højden på logoet. Dette er proportio-
nelt, og afstanden skal skaleres med op og ned.

Der må gerne være mere luft 
om, det er kun den tætteste 

placering på kant, der tæller.

Logoets højde divideret 
med to bestemmer mini-
mumsluft omkring logoet.

Brug af logo i partnerskaber
I  partnerskaber, hvor fælles materiale udarbejdes, skal Spejdernes 
primære logo bruges.

Al brug af Spejdernes logo skal godkendes inden udgivelse. Materialet 
skal sendes ti l  kontakt@spejderne.dk for godkendelse. Hvis du har 
spørgsmål, så ring ti l  Spejdernes kommunikationsansvarlige på 8188 
4791
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Logo på Facebook – positiv

Facebook på 
mobil

Instagram
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Logo på Facebook – negativ

Facebook på 
mobil

Instagram
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Logo 
– eksempler på brug

Navn Navnesen
Tlf. 26 28 67 47
navnnavnesen@gmail.com
www.spejderne.dk

Logo i email-signatur

Logo i tekst-dokument

umenis que perum et acepel in conse perferibus.
plam, si conseque nullupta velesseque nistrumquam re 
soloribusam ab in consequisqui dita dolore dem. Ni om-
nia sequidi tatiis accum utatur re num quatur aut pla

Berum rerenimus, quos adit, quam, quiam re nulpa 
voluptat repel experrorione nim repra de veniendis etur 
sedigen ihitatiatur audae verum quos eum dit volestiis

umenis que perum et acepel in conse perferibus.
plam, si conseque nullupta velesseque nistrumquam re 
soloribusam ab in consequisqui dita dolore dem. Ni om-
nia sequidi tatiis accum utatur re num quatur aut pla

Berum rerenimus, quos adit, quam, quiam re nulpa 
voluptat repel experrorione nim repra de veniendis etur 
sedigen ihitatiatur audae verum quos eum dit volestiis

KH 
Claus Jensen
Spejderne

Tlf.: 26 28 67 47 
Mail: navnesen@gmail.com
www.spejderne.dk

Indkaldelse til generalforsamling 
23. oktober 2017

Aquis simet repersp issimin cillenis delitiis voluptiam, corita se ne cusapel 

molest lantur maximusa in conem. Ut excepeliti dunt, te vent qui comnita er-

orersperae denis id quam, sam, si aut aut que lignat as dolupti orerum reratio 

qui non ratem rem a conserrum qui recatiossin poritem poreribusae lam qui 

digeniscil ipsunt.

Aliquat. Lendand aepudit quo vel eaque etur aut eostia volesequam as et 

explam, si conseque nullupta velesseque nistrumquam re soloribusam ab in 

consequisqui dita dolore dem. Ni omnia sequidi tatiis accum utatur re num 

quatur aut plaborest, ommo dipidus est, cum hicil illabore, omnimin cipic-

temque volorpor repedio ratquo im as et estibusam voluptint ut voloremquo 

diste nihicaes quam qui restiam asperem fugit labor adigenimus aut rere 

quodi de pores minveli gendaecus a dunt es as ere ventio. Natem nam sed 

magnis vent modit pro doloris que rectatu ribusant, et, iunt voles ra simus 

cusdam idelit aliqui venistem et as et, non corrovit occum ressimi ncteca-

tem ut explis nat vero odionse exersped ut quiaepeles providust, aut remque 

quassi dit et moluptatur modio blaut landit, sae re eaquidis eostis et ipit 

utem latet et et fugit, illaborro to veniat ut vitatus volore venis nos es dolup-

ta tiosaperum aut liat versped itiusdandio. Nemolo ipidel es et as min pore 

comnisi taestib usaectas solut ius molo officiis voluptam nonecabo. Et maxim 

arumenis que perum et acepel in conse perferibus.

Berum rerenimus, quos adit, quam, quiam re nulpa voluptat repel experrorio-

ne nim repra de veniendis etur sedigen ihitatiatur audae verum quos eum dit 

volestiis

KH Claus Jensen
Spejderne
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Typografi – primær
Vi benytter skriften Averta Standard, som 
er en moderne grundfont, der kan bruges 
i forskellige snit alt efter hvilket udtryk, 
man ønsker. Ved at alle benytter Averta, 
når de kommunikerer på vegne af  
Spejderne sikrer vi et ensartet og gen-
kendeligt udtryk.

Skriften kan både fungere på print og 
indlejres på websites. 

Averta Standard kan købes for 50 dollars 
her:

https://www.myfonts.com/fonts/intelli-
gent-foundry/averta-standard/

Hvis man ikke har mulighed for at købe 
Averta Standard, kan bruges Poppins, 
der en gratis font fra Google, der har 
nogle lignende karaktertræk.  

Udover Averta inkorporeres en mere 
dekorativ font til kampagner m.m. 
Se næste side.

Dit næste eventyr starter på
spejderne.dk

ARRANGEMENT

VI MØDES I SKOVEN 
OG TAGER DEN DERFRA

Kom og prøv den 
helt nye klatrevæg

Averta Standard - regular
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

Poppins - regular
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
https://fonts.google.com/specimen/POPPINS

Averta Standard - regular
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

Averta Standard - bold
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

Averta Standard - black
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

Averta black

Averta extra bold

Averta Standard 
regular bruges til 
almindelig tekst

Averta Standard 
regular bruges til 
almindelig tekst

Gratis alternativ

Averta regular
Averta bold

Averta regular

Eksempel på brødtekst sat med  
Averta Standard regular:  
Vi styrker børn og unges konkrete og ab-
strakte færdigheder. Børn og unge skal tage 
stilling aktivt og personligt. Det kan være 
som initiativtagere til forandring eller ved at 
påtage sig et medmenneskeligt ansvar...
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Typografi – dekorativ
Skriften Scrawny cat bruges til mere 
dekorative overskrifter på plakater,  
annoncer m.m.

Overskrifterne kan sættes lidt dynamisk 
op.

DK Scrawny Cat kan hentes i en gratis 
version til personlig brug her: 
www.dafont.com/dk-scrawny-cat.
font?text=%E6%F8%E5

OBS! Gratis-versionen indeholder ikke 
noget 4-tal

Ønskes den at bruges mere professionelt 
kan der købes en licens for 15$: 
www.myfonts.com/fonts/hanoded/scra-
wny-cat/

du skulle nok 
have været der

Velkommen 
    til fjeldkursus

Oplevelser 
  i horisonten

Scrawny Cat 
123567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
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Varm gul
CMYK: 0 30 80 0
RGB: 253 186 77

#fcb94c
Pantone 136 c

RAL 2007

Sort
CMYK: 0 0 0 100

RGB: 0 0 0
#000000

Turkis
CMYK: 79 23 37 0
RGB: 35 152 161

#2398a0
Pantone 326 c

RAL 5021

Sort 5%
CMYK: 0 0 0 5

RGB: 240 240 240
#f0f0f0 

Mørkeblå
CMYK: 100 70 0 50

RGB: 0 47 103
#002f66

Pantone 280 c
RAL 5026

Flamingo rød
CMYK: 0 81 57 0
RGB: 241 88 94

#f0585d
Pantone 187 c

RAL 3018

Sort 65%
CMYK: 0 0 0 65
RGB: 82 82 82

#525252 

Farver
Farvepaletten består af flere primære 
farver, fremfor bare en enkelt bærende. 
De valgte farver er tonede versioner af 
gul, rød, grønlig turkis, blå.

Paletten indeholder farver, der bevist kan 
bruges henover fotos, og derfor er der 
valgt en varm gul og en knækket rød, der 
vil stå i flot kontrast til billeder fra spej-
dernes verden, der typisk vil have farver 
fra naturen – altså grøn, brun, blå osv.

Endvidere er valgt en grønlig turkis og 
en blå, der er mere i tråd med farverne 
fra selve naturen. Ligesom gul kendes fra 
solens farve og rød fra f.eks. bål.

Tilsammen giver det en dynamisk og 
levende farvepalette, der er godt i tråd 
med spejdernes værdier omkring frilufts-
liv, fælleskab og udfordringer.

Hvis man skriver overskrifter i farver, kan 
alle farverne læses på hvid baggrund.

Primære farver

Sekundære farver

Gråtoner 
(især til brug på website)

Lilla
CMYK: 75 96 39 38

RGB: 70 30 75
#441d4a

Pantone 525 c
RAL 4007
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Fotostil - fællesskab

NB! Disse fotos er udelukkende 
til inspiration og kan ikke som 
udgangspunkt benyttes. 
Der vil blive lavet en billedbank 
på det nye spejderne.dk
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Fotostil - friluftsliv

NB! Disse fotos er udelukkende 
til inspiration og kan ikke som 
udgangspunkt benyttes. 
Der vil blive lavet en billedbank 
på det nye spejderne.dk
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Fotostil - udfordringer

NB! Disse fotos er udelukkende 
til inspiration og kan ikke som 

udgangspunkt benyttes. 
Der vil blive lavet en billedbank 

på det nye spejderne.dk
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Annonce/plakat

Dit næste eventyr starter på
spejderne.dk

ET STED I DANMARK

20 sekunders

 adrenalin 
   venner for

 livet

Dette er et oplæg til en kampange, og udtrykket 
består af følgende elementer:

Annoncerne bygges op med "Et sted i Danmark" for 
at give det troværdighed – det er altså et rigtigt foto 
med spejdere på. 

Dernæst en overskrift der fænger og gerne rummer 
en større livsfilosofisk indsigt sammen med noget 
mere kortsigtet:

"20 sekunders adrenalin, venner for livet"

"1 bål, 38 venner"

"Af og til må man rejse ud for at føle sig hjemme"

Eller bare et misundelsesværdigt foto og 
"Du skulle nok have været der".

Skrifttype
DK Scrawny Cat.
Overskrift sættes gerne 
dynamisk op.

Skrifttype 
Avarta Standard semibold

Skrifttype
Avarta Standard regular 
samt extrabold
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Dit næste eventyr starter på
spejderne.dk

Dit næste eventyr starter på
spejderne.dk

Dit næste eventyr starter på
spejderne.dk

Dit næste eventyr starter på
spejderne.dk

ET STED I DANMARK
ET STED I DANMARK

ET STED I DANMARK

ET STED I VERDEN

              20 sekunders    
  adrenalin 
     venner for

     livet

1 bål, 38 venner

Du skulle nok 
 have været der

AF og til må man      
  rejse ud 
   for at føle sig

      hjemme

Farverne på de øverste 
elementer kan ændres, 
så længe de er inden 
for den primære farve-
palette.






