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INTRODUKTION

I Ungdommens Røde Kors følger vi bestemte retningslinjer, når vi laver grafik til tryk og web. 
Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, og derfor kan denne designguide hjælpe dig 
godt i gang, hvis du skal til at lave dine egne materialer.

Her finder du gode råd og retningslinjer til, hvordan du kan lave materiale, som repræsenterer 
Ungdommens Røde Kors. Der er blandt andet gode råd til farvebrug, og retningslinjer for skrift-
type og brug af logo.

Du behøver ikke følge guiden slavisk. Mange af tingene i guiden er anbefalinger, mens nogle få 
(som brug af det røde kors), er regler, som skal overholdes. Kast dig endelig bare ud i det.

Guiden tager udgangspunkt i opsætning i InDesign. Hvis du ikke har mod på dette, men 
bare skal bruge et logo, kan du finde det her https://www.dropbox.com/sh/a2jyivqh0lsqscx/
AAAE-0S2iiGiWEl1QFmJ1lnwa?dl=0 (du kan læse om brug og placering af logo på side 5). 

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte sekretariatets grafiske student.

https://www.dropbox.com/sh/a2jyivqh0lsqscx/AAAE-0S2iiGiWEl1QFmJ1lnwa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a2jyivqh0lsqscx/AAAE-0S2iiGiWEl1QFmJ1lnwa?dl=0
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GRUNDLOGO

Ungdommens Røde Kors’ logo består 
af et rødt kors og teksten ”Ungdom-
mens Røde Kors”.

Det Røde Kors viser, at URK er en del 
af Røde Kors-bevægelsen, og korset 
bliver brugt af Røde Kors-selskaber 
i hele verden. Internationalt er det 
besluttet, at man som en del af Røde 
Kors-bevægelsen skal følge visse 
regler, når man bruger det Røde 
Kors. Reglerne kan findes på de 
næste par sider.

Ungdommens Røde Kors’ grundlogo 
består af farverne rød og lilla (farve-
koderne kan findes på side 27) og er 
skrevet med skrifttypen JeanLuc (se 
mere på side 21)

Du kan downloade grundlogoet her

Bemærk at korset ikke må stå alene 
uden afsender og at det altid skal stå 
til venstre for logoet

GRUNDLOGO

https://www.dropbox.com/sh/a2jyivqh0lsqscx/AAAE-0S2iiGiWEl1QFmJ1lnwa?dl=0
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LOGO
Retningslinjer for brug

Logoet skal altid fremstå tydeligt, 
og det er vigtig, at alle elementer er 
tydelige, og at teksten kan læses. 

1 - Lys/hvid baggrund
Grundlogoet skal bruges på en hvid
eller lys baggrund.
Det anbefales at bruge logoet på 
den lyserøde baggrund, da den 
hermed fremstår varmere og mere 
imødekommende, end hvis den står 
på en hvid baggrund, som kan virke
klinisk med det røde kors.
(se farver s. 25)
Logovariant 1 kan ikke placeres
på en mørk eller sort baggrund,
selvom at ‘ungdommens’ står med
lilla, for så forsvinder den på den 
mørke baggrund.

2 - Logo i sort/hvid
Korset skal altid gengives i rød ifølge 
Røde Kors’ regler. Hvis
det ikke er muligt, f.eks. ved sort/hvid,
skal korset udelades.

3 og 4 - Mørk baggrund
Ved mørk eller sort baggrund, kan 
man benytte logoet i variant 3
eller 4.

Se PDF ”Guide til brug af logo” for 
den rette fil her

1 2

3 4

GRUNDLOGO

https://www.urk.dk/sites/default/files/2017-09/Guide%20til%20brug%20af%20logo.pdf
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LOGO
Placering

Venstrestillet logo

Da der er meget luft i logoet til
venstre side (ved korset), har det brug
for noget at “støtte” sig op ad. Derfor
placeres logoet altid i venstre side, 
når dette er muligt.

GRUNDLOGO

Ungdommens Røde Kors kick-
starter nye relationer for børn 
og unge 

Ungdommens Røde Kors kick-
starter nye relationer for børn 
og unge 

Fokus  
på fælles-

skaber

Fokus  
på fælles-

skaber
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LOGO
Retningslinjer for brug
Billeder

Alle logoer må anvendes på billeder,
dog skal logoet altid være læsbart,
og det anbefales derfor at sætte en
boks (f.eks. en lyserød) bag logoet.

Placér, så vidt det er muligt, logo i
nederste venstre hjørne. (se side 
6 for mere information om logoets 
placering)

GRUNDLOGO
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LOGO
Afstand og størrelse

3 cm

A
A

A

Minimum respektafstand 
Minimum respektafstand 
Der skal altid være en afstand mellem 
selve logoet og den nærmeste 
kant. Det kaldes respektafstand, 
som beskriver det område rundt om 
logoet, som skal holdes fri for andre 
elementer.

Der bruges minimum respektaf-
stand til logoet i forhold til placering 
af tekst/andre elementer i et layout.
Definitionen af minimum respektaf-
stand kan ses til højre.

Minimum logostørrelse
For at sikre læsbarheden af “Ung-
dommens Røde Kors” i logoet, er der 
defineret en minmumstørrelse for 
logoer til tryksager (flyers, plakater, 
brochure osv.).

Der kan være undtagelser, når det 
gælder placering af logo på an-
dre emner f.eks. kuglepenne eller 
lignende.

Minimum logostørrelse = 3 cm i
Bredden

Minimum logostørrelse

GRUNDLOGO
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LOGO
Sociale Medier

Da grundlogoet kan være svært at 
læse i miniatureudgave på de sociale 
medier, bruges denne udgave.

Denne udgave skal kun bruges, 
hvor det er tydeligt at Ungdom-
mens Røde Kors er afsender f.eks. 
vil der altid stå “Ungdommens Røde 
Kors” ved siden af logoet på de so-
ciale medier. 

GRUNDLOGO   SOCIALE MEIDER
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GRUNDLOGO
International

GRUNDLOGO INTERNATIONAL

Der gælder samme retningslinjer for
brug af international logo, som der 
gælder for detdanske grundlogo.

Se side 5 + Se PDF ”Guide til brug af 
logo” for den rette fil her

https://www.urk.dk/sites/default/files/2017-09/Guide%20til%20brug%20af%20logo.pdf
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ANDRE URK LOGOER
Lokale afdelinger

URK-LOGOER / LOKALE AFDELINGER

Alle Ungdommens Røde Kors’ lokale 
afdelinger må bruge deres eget 
logo, hvor bynavnet er i fokus med 
den mærke lilla farve, og navnet 
”Ungdommens Røde Kors” træder i 
baggrunden med mindre skrift og rød 
farve.

Er du interesseret i at få designet 
et logo til den lokale afdeling, kan 
du skrive til sekretariatets grafiske 
student.
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ANDRE URK LOGOER
Aktiviteter

URK-LOGOER / AKTIVITETER

Mange aktiviteter ønsker deres eget 
logo, hvor der er fokus på selve akti-
viteten. Der er mange måder at lave 
dette på. Her på siden er der nogle 
eksempler. 

Reglerne for logo gælder stadig: det 
skal være læsbart, og korset samt 
navnet ”Ungdommens Røde Kors” 
skal være med rødt.

Er du interesseret i at få designet et 
logo til din aktivitet, kan du skrive til 
sekretariatets grafiske student.
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ANDRE URK LOGOER
Kampagner

URK-LOGOER / KAMPAGNER
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TYPOGRAFI
Primær skrifttype

TYPOGRAFI

Skrifttypen Proxima Nova er den 
gennemgående skrifttype til tekster 
og bruges både i overskrifter og 
brødtekst.

Ungdommens Røde Kors bruger
Proxima Nova-udgaverne: Light, -Re-
gular, -Bold og -Extrabold.

Proxima Nova Light bruges til under-
overskrift samt brødtekst.

Proxima Nova Bold fremhævning 
i brødtekst og bruges til tekst i 
faktabokse (overskriften i faktabokse 
står i JeanLuc - se side 22)

Proxima Nova Extrabold er den 
primære skrift til overskrifter.

Se eksempel på anvendelse på 
næste side 

Skriv til webred@urkmail.dk hvis du 
mangler skrifttypen

Proxima Nova Light
Proxima Nova Regular
Proxima Nova Bold
Proxima Nova Extrabold

mailto:webred%40urkmail.dk?subject=
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TYPOGRAFI
Primær skrifttype - Anvendelse
Grafisk element ved titel

TYPOGRAFI

Som grafisk element på titler
bruges en farvet boks bag teksten.

Dette kan bruges til titler på forsider/
plakater, billedetitler og til at mar-
kere et nyt afsnit i publikationer. Se 
eksempler på de næste sider. 

Man kan vælge at bruge det grafi-
ske element på følgende måder:

-  Til at fremhæve et ord

-  Til at fremhæve en sætning

-  Til at fremhæve hele teksten på et   
 billede, hvor teksen uden   
 farvet boks ville være svær at   
 læse (se eksempel på næste side)

Husk god luft i boksen, så tekst ikke 
står helt til kant
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TYPOGRAFI
Primær skrifttype - Anvendelse
Billedetitler

TYPOGRAFI

Sørg altid for at det er nemt at læse 
teksten på billeder.

Brug f.eks. en boks bag hele teksten, 
hvis teksten er svær at læse. 
Fremhæv evt. ét af ordene ved at 
give teksten en anden farve.
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TYPOGRAFI
Primær skrifttype - Anvendelse
Titler på forsider/plakater

TYPOGRAFI

Ungdommens Røde Kors  
kickstarter nye relationer for 
børn og unge 

Fokus  
på fælles-

skaber

ALLE kan 
være noget 
 særligt  for 
nogen

Der gælder de samme retningslinjer 
for boks bag tekst på layout, som 
beskrevet på de foregående sider.

Her kan boksen også bruges til at
bryde kanten f.eks. mellem er billede 
og en baggrund, som vist på det 
første eksempel her til højre.

Skab kontrast mellem boksfarve   
og billede. 

Du kan også bruge de farvede bokse 
til at skabe kontrast til baggrunden.

Læg mærke til farverne i billedet/
på baggrunden og find en farve til 
tekstboksen, der kan skabe kontrast 
til dette. 

F.eks. på første billede til højre, er der 
blå og lilla farver i billedet, så her kan 
den røde skabe en god kontrast. 

På det andet billede, længst til højre, 
er der mange blå farver i billedet, så 
her kan den gule farve skabe en god 
kontrast til det og fremhæve teksten.

Se forslag til farvekombinationer på 
side 20
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1
Introduktion

Her er flere eksempler på layout af 
sider med titel 

Nye afsnit i publikationer - Øverst fra Landsmøde og nederst fra 
Fællesværk husleder-håndbog

TYPOGRAFI
Primær skrifttype - Anvendelse
Eksempler på titellayout

11

Hvad er din rolle som husleder?Hvad er din rolle 
som husleder? 1. Du har det store overblik

Den vigtigste opgave som husleder er at lede fællesværket. Dette betyder
ikke at alle opgaver ligger på dit bord og at det er dit ansvar at løse dem.
Det er derimod dit ansvar at have et overblik over løbende opgaver og
sikre at de bliver løst. Nogle gange er det oplagt at du selv løser opgaven,
men ofte er der opgaver der kan fordeles blandt de frivillige.

2. Koordinering af aktiviteter
Som husleder koordinerer du de aktiviteter Fællesværket rummer med
husets øvrige aktører. Dette gælder både i de almindelige åbningstider,
konkrete aktiviteter og planlagte events. Det betyder ikke at du skal være
til stede hver gang, men du skal sørge for at der er frivillige til hver vagt, og
at der er ansvarlige tilknyttet de forskellige aktiviteter. Du kan nøjes med
at have det administrative og koordinerende ansvar, men det anbefales at
du jævnligt påtager dig frivilligvagter, da det giver dig en god kontakt til de
andre frivillige og holder dig opdateret på om fællesværket fungerer i
dagligdagen.

3. Kommunikation med sekretariatet
Som husleder har du den løbende kontakt med den konsulent der er
tilknyttet Fællesværket. Konsulenten er din sparringspartner og sammen
udgør I bindeledet mellem Fællesværket og sekretariatet. Konsulenten er
altid til rådighed til at svare på spørgsmål – store som små og vejlede dig i
ledelsen og udviklingen af Fællesværket. Brug din konsulent så meget du
har behov for – det er derfor de er der.

ET GODT RÅD: Konsulenten sidder ikke altid klar ved telefonen. Mail er et 
godt kommunikationsredskab da det giver fleksibilitet for både dig og 
konsulenten. Hvis der er behov for en telefonsamtale, er det en god ide at 
sende en mail hvor du beskriver den situation du skal have hjælp til, og at 
du gerne vil have et telefonmøde. Så kan i aftale et tidspunkt hvor det 
passer jer begge at tales ved. 

TYPOGRAFI
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TYPOGRAFI
Grafisk element 
Farvekombinationer

TYPOGRAFI

URK Rød
Mørk violet

URK Rød
Gul
Klar blå

URK Rød
Rosa
Mørk violet

Rosa
Mørk violet
Klar blå

Her ses eksempler på gode farve-
kombinationer til boks/tekst.

Se næste afsnit ’Farver’ for de speci-
fikke farvekoder.



UNGDOMMENS RØDE KORS  /  DESIGNMANUAL 22

TYPOGRAFI
Sekundær skrifttype

TYPOGRAFI

Skrifttypen Jean Luc bruges som 
sekundær skrifttype.
Dette er eksempelvis i alle logoer og 
som overskrift i faktabokse.

Skrifttypen kan bruges som over-
skrift, hvor der er behov for at skabe 
mere ”spræl” i designet. Vær dog 
opmærksom på om skrifttypen passer 
sammen med dit budskab.

Ungdommens Røde Kors bruger  
Jean Luc Thin og typografien findes 
kun i versaler. 

Se eksempler på anvendelse på de 
følgende sider

Skriv til webred@urkmail.dk hvis du 
mangler skrifttypen

JeanLuc Thin

mailto:webred%40urkmail.dk?subject=
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TYPOGRAFI
Skrifttyper
Hieraki

“Man gør det for at hjælpe andre, der 
måske ikke har det lige så godt som en 

selv, og måske fordi man godt kan lide at 
hjælpe til. Man gør noget godt for andre 
mennesker, og man udfordrer sig selv” 

Elev fra 6. klasse på Herningsholmskolen             
om hvorfor folk er frivillige  

Overskrift Overskrift
Mellemrubrik
Odit rem inveliqui doluptae nisitat deles et re venimaio ma volupta tquiae 
omnihilique nonseni hilisti onserovid est minum aut vel ipiciliquas audist qui 
re nonsed min et la doloruptur aut repudam, sed ut utae que solupta tioribus 
a voluptat alique dollat anisse sa que arcit esseque voluptatur?

Fremhævelse af tekst
Taquissiniae pro eum quam ex eumendis nonet ad quidendae. Nequae sedi-
gen ihillor eicimin turiaspit, sitat odit id quis dolorro doles enis nisquo evero 
blaut fuga. Itae reptasi minullaut dolumqui tem eati tenditatur?

I overskriften kan man vælge at 
bruge JeanLuc eller Proxima Nova 
Extrabold. Brug gerne den lilla farve. 
Her er skriftstørrelsen 30 pt. 

Mellemrubrik skrives i Proxima Nova 
Extrabold og rød. Her er den i størrel-
se 12 pt. 

Brødtekst er Proxima Nova i enten 
light eller regular. Farven er sort og 
her er den i størrelse 9,5 pt. 

Ved fremhævelse af tekst bruges 
Proxima Nova Extrabold og kan bru-
ges som overskrift til brødtekst ved 
lange afsnit eller for at fremhæve ord 
eller sætninger i teksten. 

Her er al tekst venstrestillet.

Ved citater er teksten centreret og 
skrives i Proxima Nova Extrabold.
Citatet skrives i lilla og størrelse 14 pt. 
Afsender skrives i rød og størrelse 
12 pt. 

Citationstegnene er skrevet i Proxima 
Nova Bold, lilla og i størrelse 22 pt. 

TYPOGRAFI
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TYPOGRAFI
Skrifttyper
Grafik

Overskrift

xxx

xxx

Overskrift

xxx

xxx    

Omkostninger ved 
formålsbestemte 

Omkostninger ved 

Omkostninger ved 

Overskrift

xxx

xxx

Overskrift

xxx

xxx        

2015

2016

overskrift i Faktaboks

Navn:  Hans eksempel

Telefon: 12345678

Adresse: herjevej  1

Postnr./by: 2400

Overskrift Overskrift Overskrift
Ri simi, offic te digendellent face-
pud aerum, oditemos mo et veni-
tate pos nobitio volorib eriberum 
nonsequam laboreptate coribus, 
quo et earum fugia

Ri simi, offic te digendellent face-
pud aerum, oditemos mo et veni-
tate pos nobitio volorib eriberum 
nonsequam laboreptate coribus, 
quo et earum fugia

Ri simi, offic te digendellent face-
pud aerum, oditemos mo et veni-
tate pos nobitio volorib eriberum 
nonsequam laboreptate coribus, 
quo et earum fugia

Brug af skrifttyperne i grafiske 
elementer

I faktabokse kan JeanLuc bruges 
som overskrift og Proxima Nova 
Light i selve tabellen.

Tekstbokse bruges til at fremhæve 
et afsnit i teksten. Her kan JeanLuc 
bruges som overskrift og Proxima 
Nova Bold som brødtekst. 

Til tekstbokse med kort tekst og 
punktopstilling kan JeanLuc bruges 
til hele teksten

TYPOGRAFI
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Farver
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FARVER
Introduktion

RGB, CMYK, Pantone - at definere farver er en videnskab i sig selv. Derfor kommer her en kort 
introduktion:

CMYK er de typer farver, der kan bruges til tryk og print 

RGB er de digitale farver, som kan bruges på hjemmesider og andre digitale medier (mail, Power-
Point, digitale dokumenter, film osv.). Her findes der mange flere farver end i CMYK og kan derfor 
give mere iøjefaldende ’pangfarver’

Pantone er specialfarver, som kan trykkes, og bruges ofte til de særlige farver, der ikke kan gen-
gives i CMYK, som f.eks. neon- eller metalfarver.



UNGDOMMENS RØDE KORS  /  DESIGNMANUAL 27

FARVER
FARVER

Den røde og lyserøde farve er et 
gennemgående visuelt identitetsele-
ment. 

Den røde farve bruges altid i korset 
(medmindre korset er i sort/hvid, se 
s. 7). 

Den lyserøde bruges ofte som bag-
grund. Farven giver glød, og giver det 
røde kors et mindre kliniske udtryk, 
som det røde kors hurtigt får på en 
hvid baggrund.
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FARVER
Primære

FARVER

CMYK: 0–100–100–0
RGB: 227–10–11
#: e30a0b
Pantone: 485 C

CMYK: 0 - 9 - 3 - 0
RGB: 253, 240, 241
#: fdf0f1
Pantone: 5% 485 C

CMYK: 83 - 86 - 46 - 50
RGB: 60 - 40 - 80
#: 2d233e
Pantone: 2695 C

Brug af farvekoder 

Farvekoderne bruges når man skal 
finde frem til den helt rigtige farve. 

Det er vigtigt at farverne i grundlo-
goet altid er de rigtige, hvorimod 
andre farver til baggrund og tekst er 
valgfrie.

Grundlogoet kan downloades i de 
rigtige farver her.
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FARVER
Sekundære

FARVER

De sekundære farver er blå og gul, 
som kan bruges i titler med grafisk 
element, fakta- eller tekstbokse. 

Bemærk at farven vil være mere 
intens og iøjenfaldende ved digitalt 
brug (RGB) eller hvis den trykkes som 
spotfarve (pantone).

Alternativet til materiale der skal 
trykkes eller printes er at bruge en af 
de nærliggende CMYK-farver, som 
vist her.

RGB: 33, 241, 255
#: 21f1ff
Pantone: 

RGB: 235, 255, 34
#: ebff22
Pantone: 

CMYK: 50 - 0 - 5 - 0
#: 9ccdeb

CMYK: 10 - 0 - 100 - 0
#: eee416
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Grafisk 
element
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GRAFISK ELEMENT
Kors som 5. element

Som grafisk element på forsider og 
plakater kan en del af korset bruges i 
den rosa farve. 

GRAFISK ELEMENT

ALLE kan 
være noget 
 særligt  for 
nogen
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Vejledning 
til frivillige
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SKABELONER
Frivillige

For at gøre det let for alle vores mange frivillige har vi udviklet forskellige skabeloner, så man let 
kan lave grafisk materiale. Du kan finde dem her https://www.urk.dk/kommunikation

https://www.urk.dk/kommunikation
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SKABELONER
Trykmaskinen

Skabeloner i Trykmaskinen bliver lø-
bende opdateret til den nye grafiske 
identitet. 

Du kan finde manual til Trykmaskinen 
på urk.dk under ”Værktøjskassen” og 
”Kommunikation og Trykmaskinen” 
eller ved at trykke her

De nyeste skabeloner kan findes i 
mappen ”Standardskabeloner” og 
”Mentor”

Du er velkommen til at skrive til  
webred@urkmail.dk hvis du savner 
en skabelon i Trykmaskinen

Plakat

Folder

Ungdommens Røde Kors hjælper børn og unge i hele landet. 
Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Læs mere 
om vores aktiviteter på www.urk.dk

 Overskrift 
Evt. underoverskrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi aliquam nisi sed velit posuere 
at gravida lacus aliquam. Integer eleifend risus massa, et sodales tellus. Proin imperdiet 
aliquet augue, et molestie tortor rutrum a. 

Quisque quis ligula vitae ante rutrum sollicitudin eget eu velit

Phasellus hendrerit fermentum quam ornare condimentum. Ut eu arcu nec odio elementum 
fermentum quis quis magna. Duis turpis massa, aliquet quis aliquet ac, bibendum ac nisi.

Cras malesuada tempor mollis. Quisque semper arcu ac orci rutrum non feugiat neque 
semper.At eos aut hil im landel explant quiam nihiciam repudae est ipicipsunt eicabor 
ectintiis iur aut dem. Ut aut laceritios audit ut eos pos ad quam, sapidit ea nonet re di 
occaest qui undiori 

 Titel 
Evt. undertitel 

SKABELONER

https://www.urk.dk/kommunikation
mailto:webred%40urkmail.dk?subject=
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SKABELONER
Powerpoint

Velkommen 
til URK 

Breaker slide 

Byer 

101 
Børn og unge 

20.000 
Aktiviteter 

320 

Overskrift 
Tekst tekst tekst  

Du kan finde skabelon til power-
point på urk.dk under ”Værktøjs-
kassen” og ”Kommunikation og 
Trykmaskinen” eller ved at trykke 
her

Her kan du finde en udgave med 
de nye skrifttyper og en med 
verdana (mange oplever nemlig at 
de nye skrifttyper kan drille med at 
virke)

Du er velkommen til at skrive til 
webred@urkmail.dk hvis du savner 
de nye skrifttyper

SKABELONER

https://www.urk.dk/kommunikation
mailto:webred%40urkmail.dk?subject=
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TRYKKERI
Rabatordning

Hvis du skal bestille en tryksag, kan 
du med fordel bruge lasertryk.dk 
hvor vi får 20%.

Hvis du mangler login, er du  
velkommen til at skrive til   
webred@urkmail.dk

http://lasertryk.dk
mailto:webred%40urkmail.dk?subject=
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IKONBIBLIOTEK
Abonnement på fri brug af ikoner

Alle ved at et ikon/emoji siger  
mere end 1000 ord. Derfor har vi 
hos Ungdommens Røde Kors  
abonnement på fri brug af ikoner. 

De bruges ofte i vores aktivitets- 
logoer, men også til flyers, plakater 
eller i opslag til sociale medier.

Som frivillig er du velkommen  
til at bruge abonnementet. 
Login får du ved at skrive til  
webred@urkmail.dk

mailto:webred%40urkmail.dk?subject=

