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DESIGNGUIDE
– EN GRAFISK VÆRKTØJSKASSE
Denne guide er tænkt som et værktøj til dig og din gruppe, når I skal lave
trykt og digitalt materiale. Det kan være, når I skal lave en invitation til næste
spejdertur, udarbejde en powerpoint til grupperådsmødet eller designe en
fed plakat til åbent hus.
YEAH!

Du kan blandt
andet lave dine
egne plakater,
invitationer og
PowerPoints

Hvorfor en designguide?
Designguiden har to formål. For det
første skal den gøre det nemt og
hurtigt for dig at lave materiale, der
har et flot grafisk udtryk. Med nem
adgang til forhåndslavede skabeloner, undgår du at skulle til at opfinde den dybe tallerken, hver gang
minierne skal have en ny invitation
med hjem.
For det andet skal guiden sikre, at
vi har et fælles grafisk udtryk grupperne imellem i Det Danske Spejderkorps. Ligesom vores uniform er
fælles og skaber genkendelighed,
skal logoer, skrifttyper og farver også
gerne være det, når vi laver trykte og
digitale materialer.

SIDE 2

En brugervenlig opdatering
Guiden er et brugervenligt supplement til designmanualen fra 2009.
Konceptet er, at du skal kunne hente alle elementer online, og at der
ikke behøves licens til fx skrifttyper.
Alt materialet er altså til fri afbenyttelse for alle medlemmer i Det Danske Spejderkorps.

Grupperådsmøde og
året, der gik
For alle spejdere, ledere og forældr
e
søndag d. 15. marts i Hytten 16.00
til 18.30

Og her skriver du den længere tek
st om arrangementet.
At quae consed evento omni volo
escitio. Nam re doluptati con
conet aspieni stempore dipidioria
soluptatat.
Moluptassit et apid eaque parcipsun
t.Lautae. Ita voluptamus aut fugiatu
r
alibusda num iligeni aeperitatest
ut experest et porepedi desequost
ium
volupti od magniet voloriat. Del ips
aped et, quas simagni aut
dolorem apiet imporem faccabo.
Vi håber på at se så mange som mu
ligt.
Se dagsordenen og læs mere på vor
esgruppe.dk
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SKRIFTTYPER
Der er en række skrifttyper, som vi bør
bruge, når vi designer og producerer
materialer. Derved sikrer vi, at Det Danske Spejderkorps får et ensartet look. Alle
skrifttyperne er gratis, så de er nemme at
benytte som frivillig, og der er lagt vægt
på, at skrifttyperne kan genkendes fra
andet materiale.

Skrifttyperne kan downloades på
dds.dk/designforalle

EKSEMPEL
Rubrik (Alfa SLab)

Pinselejr 2015

mus-lejr for mikroafdelingen
Fra fredag d. 22. - søndag d. 24. maj
på Gurredam Spejdercenter

Mellemrubrik
(Montserrat Black)

ALFA SLAB ONE (Bruges som Rubrik)

A B C DEFG H I J KLM NOPQRS TUVXZÆ Ø Å
a b cd ef g h i j k l m nopqrs tu vxy z æ øå
12 3 45 6 7 89 0 ! @’*“ ”# § $ € % & / ( ) =? + , . - _ –

Underrubrik
(Montserrat)

Kære minier!
En måned efter årets gruppetur skal vi afsted på årets pinselejr
til Gurredam. På lejren deltager 150 spejdere i alderen 6-10 år
fra spejdergrupper fra hele landet. Temaet er Harry Potter, læs
mere om lejren her og læs den generelle invitationen.

Vi deltager fra Skovgruppen med 4-5 ledere og har forhåndsreserveret til 12 mikroer. Derfor vil vi gerne hurtigst muligt have
jeres tilmelding, så vi kan tilmelde det endelige antal.

MONTSERRAT REGULAR (Bruges i brødtekst og som underrubrik)

A B CD E F G H I J KL M N OPQRST U VXZÆØÅ
abcd efg h i j k l m nop q rstuvxyzæø å
12 3 45 6 7 8 9 0 ! @ ’ * “ ”# § $ € % & / ( ) =? + , . - _ –

Transport
Brødtekst
Vi mødes fredag d. 22. maj kl. 17:00 på Langagergård.
(Montserrat)
Her pakker vi bilerne og kører til Gurredam.
Vi har behov for forældretransport, så hvis I har mulighed for
det kan I gerne melde tilbage HER
Har I lyst til at bage kage eller boller meld tilbage HER
Adressen er: Gurrevej 322, 3000 Helsingør.
Søndag d. 24. maj kører vi fra Gurredam kl. 13:30 og er tilbage
på Langagergård ca. kl. 14:30.

MONTSERRAT BLACK (Bruges mellemrubrik)

AB C D E FG H I J K L MNOP QR S TU VXZÆ ØÅ
abcdefg h i j k l m nopq r s t u vxyzæøå
1 23 4 5 67 89 0 ! @’ * “ ”# § $ € % & / ( ) =? + , . - _ –

Sådan installerer du en
skrifttype (PC og Mac)
1. Download den ønskede skrifttype og gem
den på dit skrivebord.
2. Udpak filerne i
zipfilen ved at dobbeltklikke på den.
3. Åbn mappen og
dobbeltklik på de
skrifttyper, du ønsker
at installere.
4. Tryk på knappen
’Installer’.

Pris
Det koster 300 kr. at deltage.
Tilmeld jer HER senest d. 22. marts.

MONTSERRAT

ALFA SLAB ONE

Til print: http://www.fontsquirrel.com/fonts/montserrat
Til web (fx hjemmeside/nyhedsbrev): https://www.google.com/fonts/specimen/Montserrat

Til print: http://www.fontsquirrel.com/fonts/alfa-slab
Til web (fx hjemmeside/nyhedsbrev): https://www.google.com/fonts/specimen/Alfa+Slab+One
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FARVER
Den blå logofarve er vores primære farve
i vores farvepalette. Den er suppleret af
10 farver, som spiller godt sammen. Som
udgangspunkt er der valgt farver, som
ses i naturen: Himmel, hav, sol, jord, skov,
blomster. Det er muligt at bruge farverne i nedtonede udgaver i enten 75%,

50% eller 25% af farverne. Det giver flere
muligheder og variationer for farvekombinationer.
Det er vigtigt at holde sig indenfor farvepaletten, da det er med til at skabe et
genkendeligt DDS-look.

PRIMÆR FARVE
CMYK farvereference
anvendes til alle firefarvede
tryksager.

CMYK 100 70 0 30
RGB 0, 51, 102
PANTONE 294 C

RGB værdierne anvendes bl.a.
til Word-dokumenter og til
elektroniske medier såsom
PowerPoint og web.

OBS! Indstilling af farver i Word
I Word indstiller du farver efter deres
RGB-værdi. Klik på farvevælgeren, vælg ‘Flere farver’, klik på fanen
‘Brugerdefineret’, og indtast farvens
RGB-værdi.

SEKUNDÆRE FARVER
CMYK 55 0 5 0
RGB 128, 200, 234
PANTONE 298 C

25%

75%

CMYK 59 0 16 6
RGB 110, 188, 205
PANTONE 631 C

25%

50%

75%

25%

50%

25%

75%

CMYK 73 89 0 0
RGB 117, 84, 162
PANTONE 268 C

75%

25%

75%

25%

25%

75%

25%

75%

25%

50%

CMYK 0 43 100 0
RGB 244, 174, 62
PANTONE 144 C

75%

50%

50%

50%

CMYK 53 0 100 0
RGB 127, 197, 82
PANTONE 369 C

CMYK 10 0 82 0
RGB 233, 236, 95
PANTONE 611 C

CMYK 0 88 52 0
RGB 234, 100, 111 PANTONE 206 C

50%

50%
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CMYK 77 0 92 42
RGB 29, 109, 56
PANTONE 349 C

75%

25%

50%

CMYK 20 22 39 0
RGB 211, 197, 166
PANTONE 466 C

75%

50%

CMYK 57 40 39 10
RGB 122, 135, 139
PANTONE 424 C
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ILLUSTRATIONER
Vi har fået tegnet en masse illustrationer
med et stærkt og humoristisk spejder-signal.
Illustrationerne er tegnet af Marie Willumsen
og kan peppe enhver invitation, plakat eller
lignende op.
De kan alle downloades som PNG-filer på
dds.dk/designforalle
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BILLEDSTIL
Billedstilen er en central del af Det Danske Spejderkorps’ visuelle udtryk. Billederne skal vise aktivitet og liv og signalere
friluftsliv, børn-leder-børn/unge-leder-unge og ledelsesudvikling.
Billederne skal passe til budskabet, så der
er sammenhæng, og så kommunikationen bliver stærkere.

Hent standardbilleder
På dds.photoshelter.com kan I hente
forskellige gode fotos af aktiviteter, arrangementer m.v. i Det Danske Spejderkorps.
Billederne er taget af de frivillige fotografer i foto/videoredaktionen i Det Danske
Spejderkorps. Husk at kreditere fotografen med navn, hvis I bruger et af billederne i jeres materiale.

Vær opmærksom på, at billederne viser
spejdere og har et passende udtryk for
kommunikationen.

SIDE 7
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POWERPOINT – FÆRDIGE SKABELONER
Indsæt billede

Powerpoint skal laves i 16:9 format. På
dds.dk/designforalle finder du nogle
standardskabeloner, som er lette at bruge
eller blive inspireret af. Med skabelonerne
kan du selv vælge, hvor mange billeder,
illustrationer og tekstfelter, der skal være.

1. Klik på det lille billedeindsættelsesikon i midten
af pladsholderen
2. Indsæt det ønskede billede
3. Klik Beskær for at ændre
billedets fokus/størrelse

4. Ønsker du at skalere billedet,
såhold SHIFT-knappen nede,
mens der trækkes i billedets hjørner

5. Forsvinder teksten?
Højreklik på billedet
og vælg Placer bagerst
6. Brug Nulstil Dias,
hvis du skifter et billedet ud
inden du indsætter et nyt billede

Spejder Power Point

Husk!

Du skal have
hentet og
e rigtige
installeret d
skrifttyper
inden brug!

sæt billede

Indsæt titel

Indsæt billede
DET DANSKE SPEJDERKORPS · EMNE FOR
PPT
1. Klik

lille billedekon i midten
adsholderen
kede billede
or at ændre
us/størrelse

Spejder Power Point
Vi har lejrbål her

ere billedet,
appen nede,
dets hjørner

på det lille billedeindsættelsesikon i midten
af pladsholderen
2. Indsæt det ønskede billede
3. Klik Beskær for at ændre
billedets fokus/størrelse

Spejder Power Point
Gendempe rchillatur rernam, ullaborem imint omnihillabo. Ut apit
aribusdam, coriaspita volum quam quaspe prati omnis mos enist

4. Ønsker du at skalere billedet,
såhold SHIFT-knappen nede,
mens der trækkes i billedets hjørner

pore lab iuntur ad quostib erorum nus.

5. Forsvinder teksten?
Højreklik på billedet
og vælg Placer bagerst
6. Brug Nulstil Dias,
hvis du skifter et billedet ud
inden du indsætter et nyt billede

er teksten?
k på billedet
cer bagerst
Nulstil Dias,
et billedet ud
et nyt billede

•

Obit, cus voluptati dolupta spelenis

•

Sequatur sint quid ex enihitatis reprect otaquod

•

Moloribus re que ipsum erro elique ipsa

Volectasin nulpa aspelit plam
Et eos et voluptas num dolupta turest, sum niendam est rem ut aut
audae et excessim des iunt mossed evel int. Itate endia net ium
reprovidel.

DET DANSKE SPEJDERKORPS · EMNE FOR PPT

SIDE 8

DET DANSKE SPEJDERKORPS · EMNE FOR PPT

Hent elementer og skrifter på dds.dk/designforalle

DET DANSKE SPEJDERKORPS
DESIGNGUIDE 2015

PLAKATER A3 – FÆRDIGE SKABELONER
På dds.dk/designforalle kan du finde to
plakatskabeloner (A3) i Word-format.
Plakat 1
Der sidder allerede et bredt udvalg af billeder.
De kan godt udskiftes, men kan også beholdes som de er.

1. SKABELON TIL PLAKAT (A3)
MED FLERE BILLEDER

2. SKABELON TIL PLAKAT (A3)
MED ET ENKELT BILLEDE
Foto: Det Danske Spejderkorps

Foto: Det Danske Spejderkorps

	
  	
  

	
  

Plakat 2
Den anden plakat er tiltænkt arrangementer,
der bedst bliver understøttet af et eget bærende billede.

Skriv jeres
overskrift her

Husk!

Du skal have
hentet og
tige
installeret de rig
skrifttyper
inden brug!
SIDE 9

Skriv jeres
overskrift her

Her kan stå en kort beskrivelse på max to linjer,
men ikke mere end det.

Her kan stå en kort beskrivelse på max to linjer,
men ikke mere end det.

Og her skriver du en længere tekst om arrangementet.
At quae consed evento omni volo escitio. Nam re doluptati con
conet aspieni stempore dipidioria soluptatat.

Og her skriver du en længere tekst om arrangementet.
At quae consed evento omni volo escitio. Nam re doluptati con
conet aspieni stempore dipidioria soluptatat.

Moluptassit et apid eaque parcipsunt.Lautae. Ita voluptamus aut fugiatur
alibusda num iligeni aeperitatest ut experest et porepedi desequostium volupti
od magniet voloriat. Del ipsaped et, quas simagni aut
dolorem apiet imporem faccabo.

Moluptassit et apid eaque parcipsunt.Lautae. Ita voluptamus aut fugiatur
alibusda num iligeni aeperitatest ut experest et porepedi desequostium volupti
od magniet voloriat. Del ipsaped et, quas simagni aut
dolorem apiet imporem faccabo.

Læs mere på www.xxxxxxxxxxxx.dk eller
facebook.dk/xxx

Læs mere på www.xxxxxxxxxxxx.dk eller
facebook.dk/xxx

	
  

	
  

Hent elementer og skrifter på dds.dk/designforalle

DET DANSKE SPEJDERKORPS
DESIGNGUIDE 2015

INVITATIONER A4 – FÆRDIGE SKABELONER
På dds.dk/designforalle kan du finde skabeloner til invitationer. Invitationerne findes i
Word-format og er layoutet til A4.

1. SKABELON TIL INVITATION (A4)
ENKELT BILLEDE

2. SKABELON TIL INVITATION (A4)
BREDFORMAT, FLERE FOTOS

Foto: Det Danske Spejderkorps

Invitation
Skabelon med alle informationer på én side,
så man ikke skal bladre i det, man får tilsendt.
Skabelonen kan både bruges elektronisk eller
printes.

Skriv jeres
overskrift her

	
  	
  	
  

	
  	
  

Her kan stå en kort beskrivelse på max to linjer,
men ikke mere end det.

En måned efter årets gruppetur skal vi afsted på årets pinselejr til
Gurredam. På lejren deltager 150 spejdere i alderen 6-10 år
fra spejdergrupper fra hele landet. Temaet er Harry Potter, læs
mere om lejren her og læs den generelle invitationen:
gurredam.dk/index.php/arrangementer/mus
Vi deltager fra Skovgruppen med 4-5 ledere og har
forhåndsreserveret til 12 mikroer. Derfor vil vi gerne hurtigst
muligt have jeres tilmelding, så vi kan tilmelde det endelige
antal.

Invitation 2
Skabelon med forside, som giver mulighed for
et godt stemningsbillede. Kan både bruges til
print og som elektronisk invitation.
Invitation 3 (næste side)
Skabelon, der er til en lille printet folder. Den
fungerer kun, hvis man kan printe på begge
side af papiret, da den skal bukkes på midten,
og derved får både for- og bagside.

Transport
Vi mødes fredag d. 22. maj kl. 17:00 på Langagergård.
Her pakker vi bilerne og kører til Gurredam.
Vi har behov for forældretransport, så hvis I har mulighed for det
kan I gerne melde tilbage HER
Har I lyst til at bage kage eller boller meld tilbage HER
Adressen er: Gurrevej 322, 3000 Helsingør.
Søndag d. 24. maj kører vi fra Gurredam kl. 13:30 og er tilbage
på Langagergård ca. kl. 14:30.

Skriv jeres
overskrift her
Her kan stå en kort beskrivelse på max to linjer,
men ikke mere end det.

Pris
Det koster 300 kr. at deltage.
Tilmeld jer HER senest d. 22. marts.

En måned efter årets gruppetur skal vi afsted på årets pinselejr til Gurredam. På lejren deltager 150
spejdere i alderen 6-10 å r fra spejdergrupper fra hele landet. Temaet er Harry Potter, læs mere om

Kontakt
Har I behov for at kontakte os under lejren, kan I ringe til
Pernille på tlf. 25 78 48 04. Til nødstilfælde kan centrets
nødtelefonnr. benyttes. Nummeret er 49 29 91 02.
Medbring
• Autostol, hvis I bruger det.
• Rygsæk eller taske.
• Sovepose, liggeunderlag, nattøj.
• Skiftetøj, trøje/fleece, regntøj, gummistøvler og fornuftigt
fodtøj.
• Spisegrej (bestik, tallerkner, kop), viskestykke, drikkedunk.
• Toiletgrej, solcreme, myggebalsam, kopi af sygesikringsbevis
og evt. medicin.
• Lommepenge og madpakke til fredag aften.
• Lommelygte, kniv, uniform og tørklæde.
• Harry Potter-udklædning, heksetøj eller lignende må gerne
medbringes.

lejren her og læs den generelle invitationen: gurredam.dk/index.php/arrangementer/mus
Vi deltager fra Skovgruppen med 4-5 ledere og har forhåndsreserveret til 12 mikroer. Derfor vil vi gerne
hurtigst muligt have jeres tilmelding, så vi kan tilmelde det endelige antal.
Transport
Vi mødes fredag d. 22. maj kl. 17:00 på Langagergård.
Her pakker vi bilerne og kører til Gurredam.

	
  

Vi har behov for forældretransport, så hvis I har mulighed for det kan I gerne melde tilbage HER
Har I lyst til at bage kage eller boller meld tilbage HER
Adressen er: Gurrevej 322, 3000 Helsingør.
Søndag d. 24. maj kører vi fra Gurredam kl. 13:30 og er tilbage
på Langagergård ca. kl. 14:30.
Pris
Det koster 300 kr. at deltage.
Tilmeld jer HER senest d. 22. marts.
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3. SKABELON TIL FOLDER (A5)
A4 DER FOLDES PÅ MIDTEN
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Foto: Det Danske Spejderkorps

	
  

Her kan stå en kort beskrivelse på max to linjer,
men ikke mere end det.

Så skal vi afsted på tur…
En måned efter årets gruppetur skal vi afsted på årets pinselejr til
Gurredam. På lejren deltager 150 spejdere i alderen 6-10 år
fra spejdergrupper fra hele landet. Temaet er Harry Potter, læs
mere om lejren her og læs den generelle invitationen:
gurredam.dk/index.php/arrangementer/mus
Vi deltager fra Skovgruppen med 4-5 ledere og har
forhåndsreserveret til 12 mikroer. Derfor vil vi gerne hurtigst
muligt have jeres tilmelding, så vi kan tilmelde det endelige
antal.
Transport
Vi mødes fredag d. 22. maj kl. 17:00 på Langagergård.
Her pakker vi bilerne og kører til Gurredam.
Vi har behov for forældretransport, så hvis I har mulighed for det
kan I gerne melde tilbage HER
Har I lyst til at bage kage eller boller meld tilbage HER
Adressen er: Gurrevej 322, 3000 Helsingør.
Søndag d. 24. maj kører vi fra Gurredam kl. 13:30 og er tilbage
på Langagergård ca. kl. 14:30.

Husk!

Du skal have
hentet og
tige
installeret de rig
skrifttyper
inden brug!
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Kontakt
Har I behov for at kontakte os under lejren, kan I ringe til
Pernille på tlf. 25 78 48 04. Til nødstilfælde kan centrets
nødtelefonnr. benyttes. Nummeret er 49 29 91 02.
Medbring
• Autostol, hvis I bruger det.
• Rygsæk eller taske.
• Sovepose, liggeunderlag, nattøj.
• Skiftetøj, trøje/fleece, regntøj, gummistøvler og fornuftigt
fodtøj.
• Spisegrej (bestik, tallerkner, kop), viskestykke, drikkedunk.
• Toiletgrej, solcreme, myggebalsam, kopi af sygesikringsbevis
og evt. medicin.
• Lommepenge og madpakke til fredag aften.
• Lommelygte, kniv, uniform og tørklæde.
• Harry Potter-udklædning, heksetøj eller lignende må gerne
medbringes.

Pris
Det koster 300 kr. at deltage.
Tilmeld jer HER senest d. 22. marts.
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