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Forord
Børneulykkesfondens brandmanual er udarbejdet som 
et værktøj til både internt brug og til samarbejdspartnere, 
hvor Børneulykkesfonden er medafsendere på f.eks. 
kampagner, læringsmateriale og informationsmateriale. 

Brandmanualen skal være med til at sikre en rød tråd 
gennem Børneulykkesfondens forskellige kampagner, 
som dækker mange forskellige emner. Ligeledes skal den 
sikre en enkelthed og et troværdigt design til indhold på 
hjemmesider og informationsmateriale. 

Manualen er bygget op med små beskrivelser og illustra-
tioner af, hvordan de enkelte elementer kan bruges, og 
hvilke rammer og regler, der skal overholdes ved brug af 
Børneulykkesfondens visuelle identitet.

På Børneulykkesfondens hjemmeside kan du hente de 
sidste nye filer som logoer og billeder til f.eks. pressebrug. 
Se under “Pressemateriale”.

 

Børneulykkesfondens visuelle udtryk
Børneulykkesfonden formidler og informerer både private 
og fagfolk om forebyggelse af børneulykker. 

Det er vigtigt for fonden at fremstå som en professionel 
og troværdig organisation, hvor man kan få viden om 
forebyggelse af ulykker. Derfor skal Børneulykkesfondens 
primære, visuelle udtryk være meget enkelt og overskue-
ligt. Det ses bl.a. på hjemmesiden, på informationsmateriale, 
og når Børmeulykkesfonden er ude til events.

I modsætning til hjemmesiden og informationsmateriale, 
er der valgt en mere farverig collagestil til kampagnemate-
riale, som giver flere muligheder til en bredere målgruppe 
og understøtter fondens kerneværdi om sikkerhed gennem 
leg og læring.
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Om Børneulykkesfonden

Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer
for børn. Ulykker er ikke blot den hyppigste dødsårsag 
blandt børn i alderen 1-19 år, men også årsag til mange 
skadestuebesøg, konsultationer hos egen læge og sygehus-
indlæggelser. Hvert år kommer ca. 150.000 børn under 15 
år ud for en ulykke og må en tur på skadestuen. 
Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for 
danske børn i hjemmet, i trafikken og til sport/fritidsaktivi-
teter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativi-
tet og fysisk udfoldelse.

Børneulykkesfonden blev stiftet i 2008 og arbejder for øget 
børnesikkerhed og færre børneulykker i Danmark. 
Børneulykkesfonden arbejder for et Danmark, hvor der er 
fokus på forebyggelse og læring om børnesikkerhed inden  
for områderne hjemmet, trafikken og idræt/fritid.

Børneulykkesfonden har til formål at formidle 
forebyggende oplysninger og bidrage til forebyggende 
indsatser i børnehøjde med henblik på at øge bevidst-
heden omkring børns sikkerhed og nedbringe antallet af 
børneulykker. Børneulykkesfonden har en vision om at 
gøre Danmark til det førende land inden for børnesikkerhed.

På grundlag af dokumenteret viden om børneulykker, 
oplyser Børneulykkesfonden om forebyggelse og sikkerhed 
i børnehøjde i samarbejde med en lang række partnere, 
gennem kampagner, projekter og arrangementer til flere 
grupper i samfundet; børn, forældre, bedsteforældre og 
fagpersoner, der arbejder med børn i hverdagen.

Endvidere har fonden til opgave at yde støtte til under-
visning, information eller andre almennyttige aktiviteter 
vedrørende børneulykker. Dette skal ske til private hjem, 
på skoler, i fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder 
idrætsforeninger, i trafikken og andre steder, hvortil der er
adgang for offentligheden, eller på andre steder, hvortil 
børn eller bestemte grupper af børn har adgang.  

Børneulykkesfonden har fokus på 3 hovedområder: 
hjemmet, trafikken og fritid/idræt.
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Vision og mission

Børneulykkesfonden vil medvirke til at gøre Danmark til det 
land i Europa, der er mest sikkert  for børn, gennem læring 
og oplysning om sikkerhed blandt forældre og dem, der har 
med børn at gøre.

Mission
• Skabe kundskab om forebyggelse af børneulykker i  
   Danmark.
• Skabe resultater gennem målrettede forebyggende 
   aktiviteter, som tager udgangspunkt i børns leg, krea-
   tivitet og fysisk udfoldelse.
• Skabe sikre rammer for danske børn i hjemmet, i 
   trafikken og til sport/fritidsaktiviteter uden at gå på  
   kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske 
   udfoldelse. 
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Logo
Børneulykkesfondens logo består af et sammentræk
af fondens logotype og bomærke. 

Logoet er skrevet med typografien Lubalin Graph 
Demi.

Logoet skal altid fremgå tydelig på alle materialer og 
kampagner, hvor Børneulykkesfonden er afsender 
eller medafsender. 
Logoet skal altid fremstå i Børneulykkesfondens 
farveskala.

Se flere logo regler på side 7.

BEMÆRK, fondens navn må ikke deles i flere ord. 
“Børneulykkesfonden” skal altid fremgå som et 
sammenhængende ord.

 

Logo i farve

Logo i sort

Logo i hvid og grønLogo i negativ
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Logo-regler
For at sikre genkendelighed af 
Børneulykkesfondens logo er der nogle retningslinjer,
som skal følges ved brug af logoet.

Tekst og logo skal altid stå sammen og må ikke 
separeres fra hinanden. 
Bomærket må ikke placeres andre steder i forhold 
til logotype, så logoet mister sin form. Hvis der 
ønskes at gøre brug af bomærket alene, se afsnit 
om “Bomærke” på side 8.

Logoet må aldrig skifte farve, men må kun benyttes 
i Børneulykkesfondens grønne farve, samt gråtone, 
sort og i negativ. 
 
Bomærke må aldrig spejlvendes i logoet. 

Det foretrækkes at logoet ikke scaleres til mindre 
end 15 mm, da det dermed ikke længere er læsbart.

Børneulykkes
fonden

Herunder er vist eksempler på, hvordan logoet ALDRIG må bruges.!

På én linje

Mindre end 15 mm

Med bomærke og logotype sepereret

Med anden typografi Med spejlvendt bomærke

Uden bomærke

Børneulykkesfonden



8 

Bomærke
Børneulykkesfondens bomærke er den lille grønne 
hjelm fra logoet, som har fået sin egen karakter og 
fungerer som maskot for fonden. 

Ved brug af bomærket på alle former for materiale, 
er det vigtigt at Børneulykkesfondens logo også 
fremgår tydeligt, så der ikke er tvivl om, at disse 
har et tilhørsforhold.

Brug af bomærke i andre farver end grøn, skal 
aftales og godkendes af Børneulykkesfonden inden 
udsendelse og evt. tryk. 
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Støttebanner
Hvis man som virksomhed har støttet 
Børneulykkesfonden med en pengedonation eller 
andre midler, kan man i støtteåret gøre brug af 
fondes støttelogo på f.eks. hjemmeside, e-mail 
signatur eller trykt pressemateriale. 

Støttelogoet bliver tilsendt af Børneulykkesfonden 
og udløbsdato vil stå på støttelogoet.

BEMÆRK, hvis der ønskes at gøre brug af 
Børneulykkesfondens logo på f.eks. hjemmeside 
eller tryk, skal der i henhold til brandmanualen, 
fremgå en kort beskrivende tekst om tilhørsfor-
holdet mellem Børneulykkesfonden og den enkelte 
virksomhed. F.eks. med 
“Vi støtter Børneulykkesfonden”.

Børneulykkesfonden kan ikke fremstå som afsender 
på f.eks. produkter, som har til formål at fremme 
salget. Ligesom Børneulykkesfonden heller ikke kan
godkende eller anbefale et produkt. 

April 2015 - April 2016

2016
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Farver
For at skabe ro og troværdighed er der valgt kun at 
arbejde med en enkelt farve i Børneulykkesfondens 
design. Den grønne farve ses primært i 
Børneulykkesfondens logo, i informationsmateriale 
og på hjemmesiden sammen med sort og hvid. 

Den grønne farve kan bruges med en mindre 
mæthed, så den bliver lysere og i flere varianter.

Andre farver: 
I kampagnemateriale bruges der ofte andre
farver. Disse farver et ikke defineret på forhånd, 
da de vælges i samarbejde med partnere på de 
enkelte kampagner.

# Se afsnittet om “Partnere” på side 12.

Primær farve - BUF Grøn

Sekundære farver

Pantone farve

Farveforløb

BUF Pantone 361c

Primære farve: BUF Grøn

Pantone 361c

CMYK: 80  0  100  0

RGB: 13  177  75

HEX: 0DB14B       

Sort

Hvid

Grøn

100% 50% 25% 10%

Sækundære farver:

CMYK: 80  0  100  0
RGB: 13  177  75
HEX: 0DB14B

Sort

Hvid

Pantone 361 C



11 

Typografi
Typografien “Lubalin” bruges i logoet og primært 
som overskrift og kortere tekster, som skal have 
større opmærksomhed.

I kontrast til “Lubalin” bruges “Calibri” til brødtekst, 
som er en mere letlæselig læselig typografi. 

Calibri bruges også som primær typografi på web.

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzæøå
0123456789 ,.!”-;=&#@

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789 ,.!”-;=&#@

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzæøå
0123456789 ,.!”-;=&#@

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789 ,.!”-;=&#@

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzæøå
0123456789 ,.!”-;=&#@

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789 ,.!”-;=&#@

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzæøå
0123456789 ,.!”-;=&#@

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789 ,.!”-;=&#@

Lubalin Graph

Calibri Regular

Lubalin Graph Demi

Calibri Bold
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Partnere
Ved samarbejde mellem Børneulykkesfonden og 
samarbejdspartnere i kampagner, kan der efter 
aftale med Børneulykkesfonden laves et kompromis 
med brug af farver og grafik for at imødekomme 
alle parters visuelle udtryk. Dog skal alt materiale 
som Børneulykkesfonden er medafsender på, altid 
fremstå troværdigt.

Børneulykkesfonden foretrækker til enhver tid at 
bevare collagestilen og fonten Lubalin til kampagner. 

Eventuelle samarbejdspartnere kan efter aftale 
med Børneulykkesfonden, kombinere egne farver 
med collageudtrykket.

Årets Refleksdag afholdes af Børneulykkesfonden 
i samarbejde med Codan Forsikring.

Læs mere på www.refleksdag.dk 

Sc
a

n
 k

od
en

  

 og flyv med  i   refleksfilm
en

torsdag den 23. oktober 2014

Vil du være med til at lyse Danmark op 
på Årets Refleksdag den 23. oktober?

Find reflekserne frem og vær med til at 
lyse Danmark op på Årets Refleksdag 
den 23. oktober, så du er klar til vinteren 
og den mørke tid. 

Læs mere på Årets Refleksdag på www.refleksdag.dk

Lys Danmark opDeltag i Refleksløbet 
torsdag den 23. oktober i 

Gentofte eller SvendborgTilmeld dig på 
www.refleksløbet.dk

 Toyota støtter

TV2 på Tour i Helsingør 2014
7.-8. juli

Kom og løb 42.195 centimeter 
sammen med Rasmus Klump
Løbet er for børn mellem 2 og 10 år  
Alle børn som deltager får refleksvest, diplom 
og medalje til.

Pris 100 kr. pr. deltagende barn og overskuddet fra 
løbet går til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. 

Andre aktiviteter 
På TV2 på Tour pladsen i Helsingør er der masser af 
sjove aktiviteter for børn. Prøv f.eks. Børneulykkesfondens 
trafiklegeplads og få dit helt eget kørerkort. Der er også 
mulighed for at lave det helt eget refleksbadge, se Safety 
Smart tegnefilm med Pumba og Timon og hos Premiere is, 
kan du lave din helt egen is. 

Vi glæder os til at se dig! 

Find 6 bObles 

mini-ællinger rundt på 

Kids Tour pladsen og deltag 

i konkurrencen om en gul 

stor bObles Ælling.

Mandag den 7. juli 
Kids Race for børn imellem 3 – 12 år
kl. 12.00 - 16.00 ved Kulturhavn Kronborg

Læs mere på: paatour.dk

Det er gratis at deltage i Kids Race

bObles Race
Der bliver fart over feltet, når bObles afholder bObles 
Race. Der bliver nemlig både bremsespor og andet 
sjov til bObles race i Helsingør. 

Kom og vær med tirsdag den 8. juli kl. 13.00 til 14.00 
ved bObles område på TV2 på Tour pladsen. 

Børnecykelløb

© 2014 Rasmus Klump A/S

Læs mere og tilmeld dit barn på:  
www.centimetermaraton.dk

Vi ses tirsdag 
den 8. juli 
kl. 14.00
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Brevlinje
Som en del af Børneulykkesfondens visuelle identitet 
er der udviklet en genkendelig og enkel brevlinje, 
hvor fondens Bomærke fremgår som ikon. 

Med en ensartet brevlinje, sikres der en genkende-
lighed, når der sendes infomationer og breve ud til 
folk. 

Dato d.1. jan 2016

Børneulykkesfonden 
Gl. Kongevej 60
1790 København V

CVR: 100 200 100

Tlf: +45 3037 7722
Mail: buf@borneulykke.dk

Børneulykkesfonden, Gl. Kongevej 60, 1790 København V

Kære Kunde

Lorem ipsum dolor sit amet, suspendisse et, 
dignissim enim at, lacus lectus risus. Id donec. 
Diam magna maecenas, nulla wisi sem. Lorem 
accumsan condimentum. Justo fringilla congue, 
nec non in. Ornare diam arcu, accumsan posuere 
elit, lobortis ridiculus venenatis. Ullamcorper 
dignissim, praesent nec. Lacus sed id.
Lectus dui, tempus egestas est, est vulputate orci. 
Tristique praesent nulla, mauris tellus nec. Nibh a 
fringilla, pede vestibulum habitasse. Pulvinar per, 
metus etiam nulla. Viverra fermentum. Aliquam 
aut sed. Est lorem nulla, fermentum et justo. 
Nullam felis velit. Vitae massa.
Tortor ac netus, nam ultrices. Sapien tempor 
neque, consequat urna cursus, tincidunt massa. 
Eros blandit. Facilisi vel neque. Sollicitudin eu, 
vestibulum purus adipiscing, similique tempus. 
Interdum suscipit in, conubia hymenaeos augue, 
lacus aliquam sed. Sed et quam, dolor vestibulum 
feugiat, justo fermentum nec. Semper praesent 
risus, cursus quam sit. Justo tellus aliquam, ante 
urna, est vulputate elit.

Med Venlig hilsen 
Henriette Madsen
Leder af Børneulykkesfonden
Tlf: +45 3037 7722

Henriette Madsen
Generalsekretær i Børneulykkesfonden

Børneulykkesfonden
Gl. Kongevej 60, 1790 København V
Tlf: +45 3037 7722

hm@borneulykkesfonden.dk
www.borneulykkesfonden.dk
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Events
Når Børneulykkesfonden er ude til events, vil der 
typisk blive stillet op med telte til informationer og 
aktiviter. Her er det vigtigt, at det fremgår tydeligt, 
at det er Børneulykkesfondens stand.
Dette sikres bl.a. ved opsætning af grønne surfflag 
med logo, grøn logo-bagvæg og deske til uddeling 
af f.eks. informationfoldere m.m.
Børneulykkesfondens personale bærer ligeledes 
grønne t-shirts eller refleksveste med logo. 

En stor del af Børneulykkesfondens forbyggende 
arbejde foregår ude til events, hvor der bl.a. 
afvikles børneløb og trafikundervisning. 
Med en specieltudviklet grøn, oppustelig 
trafiklegeplads til børn skabes stor synlighed for 
Børneulykkesfonden ude på eventpladsen.
Trafiklegepladsen er designet efter Børneulykkes-
fondens behov for undervisning i børnehøjde.

Børneulykkesfonden deltager kun til events, hvor 
det er relevant og giver værdi for fondens fore-
byggende arbejde. 

Events som Børneulykkesfonden bl.a. har deltaget i: 
• Sjov med Sikkerhed i Tivoli m. Københavns  

Brandvæsen. 
• Sundhedsdage på Frederiksberg
• Sej, Sund og Sikker i Gentofte
• Classic Car Race i Aarhus
• 1-1-2 dage med Københavns Brandvæsen
• Sportscar Event
• TV2 På Tour
• Flying Superkids
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Billeder
Da Børneulykkesfonden ikke ønsker at vise skræm-
mebilleder fra ulykker, men i stedet fokuserer på 
forebyggelse er det vigtigt, at billederne signalerer 
leg, glæde og familiehygge. 

Der bruges bl.a. billeder til kampagnemateriale, 
pressemateriale og på sociale medier, hvor 
budskabet “Læring gennem leg”, er et af de vigtig-
ste elementer at vise.  



HOP MED
HOVEDET!

- og undgå ulykker

på trampolinen 

Jeppe Vig Find
Tidligere Lille Nørd

og Ambassadør for kampagnen

’Hop med hovedet !’

Scan koden og hop med mig i jagten på at 

redde prinsessen i den sjove

trampolinfilm, Hop med Hovedet! Så får du 

samtidig de fem gode trampolinråd 

ned på din mobiltelefon – lige til at tage 

med i lommen.

DE FEM GODE TRAMPOLINRÅD:

1. Hop altid én ad gangen

2. Brug sikkerhedsnet

3. Slå aldrig saltomortaler

4. Børn under seks år skal have en voksen

    ved trampolinen

5. Husk at give trampolinen et

    sik
kerhedstjek jævnligt         

        
        

        
      

     Læs mere om kampagnen på www.hopmedhovedet.dk 16 

Kampagner
Børneulykkesfonden har mange forskellige igang-
værende kampagner på samme tid og ofte har de 
alle forskellige fokusområder. Dog er budskabet om 
forebyggelse fælles for alle kampagner. 

Med collagestilen ønsker Børneulykkesfonden at 
skabe en rød tråd på tværs af kampagnerne, samti-
digt med, at der kan laves individuelle temaer med 
farver, billeder osv. til den enkelte kampagne og 
samtidigt bevare den overordnede stil som 
Børneulykkesfonden er kendt for.

Hver kampagne har sit helt eget collage univers, 
som er udviklet til den enkelte kampagne alt efter 
budskab og målgruppe. 

Collagestilen består af en masse forskellige ele-
menter, som oftest er klippet ud fra farvestrålende 
magasiner og sammensat til nye  billeder og uni-
verser. 
Børneulykkesfonden bruger et mix af billeder og 
tegnede elementer for at ramme den brede mål-
gruppe og samtidigt gøre det sjovt for både børn og 
voksne at se på.

Til de fleste kampagner bruges et mediebureau,
med speciale i collage, til at udforme det grafiske
udtryk.
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Ambassadører
Børneulykkesfonden modtager støtte og opbakning 
fra ambassadører. 
Disse personer er med til at udbrede kendskabet til 
Børneulykkesfonden og sætte børns sikkerhed på 
den offentlige dagsorden, bl.a. som frontfigurer i 
kampagner. 
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Website
Børneulykkesfondens hjemmeside er bl.a. bygget 
op i bokse med kategorier. Den grønne farve er 
gennemgående på hele hjemmesiden for at skabe 
en enkelhed og troværdighed. 

Børneulykkesfondens hjemmeside indeholder 
mange sider med mange informationer, statistik og 
kampagner. Derfor er det vigtigt, at det er nemt for 
den enkelte bruger at finde de relevante oplys-
ninger, der søges. 

Med brug af ikoner og emneopdeliger sikre vi, at 
sitet er mere intuitivt og brugervenligt.

www.børneulykkesfonden.dk

Kampagnesider
Kampagnesider må gerne skille sig ud fra 
Børneulykkesfondens primære site og tilpasses den 
enkelte kampagne. Dog skal Børneulykkesfondens 
logo altid fremgå tydeligt på forsiden med direkte 
link til: www.børneulykkesfonden.dk, for at man 
ikke er i tvivl om, hvem der er afsender.
Hvis der er andre partnere på en kampagne, vil 
disse også fremgå med logo og link på det enkelte 
site. Enten på forside eller underside alt efter, hvor 
involveret den enkelte partner er i kampagnen.

På kampagnesider vil der ofte være behov for at 
målrette indholdet til en specifik målgruppe. Derfor 
kan opsætning på eksterne kampagnesider variere.
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Ikoner
For at gøre Børneulykkesfondens hjemmeside mere 
intuitiv at navigere rundt på, er der udviklet et 
mindre sæt af ikoner som supplement til det visuelle 
udtryk. 
Dele af ikonerne er lavet i en tegnet streng, som 
skal understøtte Børneulykkesfondens budskab om 
“læring gennem leg” til børn.

Nogle af elementerne vil ligeledes kunne findes i 
det trykte materiale, som er udviklet til at infomere 
om Børneulykkesfonden forbyggende arbejde. 
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DESIGN ELEMENT
Som en del Børneulykkesfondens visuelle stil er 
den grønne farve en vigtig del af udtrykket for at 
skabe genkendelighed. 

Som et supplement til Børneulykkesfonden enkle 
stil bruges der især på hjemmesiden, små illustra-
tioner med en håndtegnet streg til bl.a. banner til 
sider med informationer. Dette er med til at under-
støtte Børneulykkesfondens budskab om “læring 
gennem leg” til børn og bryde med de skarpe linjer 
i designet.

Den tegnede streg ses også på ikoner og som 
ramme på billeder på hjemmesiden.
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Papirformater
I Børneulykkesfonden trykkes det meste kam-
pagnemateriale i standardformater, som er mest 
økonomisk og nemmest at håndtere.

Det kan forekomme, at der trykkes i et andet 
format ved større kampagner for f.eks. at opnå et 
mere unikt udtryk og større synlighed.

A3 A4

A4 - Folder med 4 sider i A5 format

A4 - Folder med 6 sider 



Børnenes Sikkerhedsklub
Brandmanual
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OM BØRNENES SIKKERHEDSKLUB
En del af livet er at opleve, og som medlem i Børnenes 
Sikkerhedsklub hjælper vi dig med at klæde dit barn på til 
at opleve verden på en sjov og sikker måde - hvad enten 
det er i hjemmet, i trafikken eller i fritiden.

En sikkerhedsklub for hele familien
Børnenes Sikkerhedsklub er en medlemsklub for børn i 
alderen 0-8 år. Et medlemskab koster 275 kroner pr. barn 
for et helt år. Når du melder dit barn ind i klubben, mod-
tager I en velkomstgave, en samling online gavekort, samt 
et personligt medlemskort, der giver adgang til en lang 
række medlemsfordele til hele familien.

Ca. 5 gange om året vil I modtage vores nyhedsbrev, som 
indeholder relevante tilbud om kommende arrangementer, 
medlemstilbud, konkurrencer og gode råd om sikkerhed 
tilpasset jeres barns alder. På dit barns fødselsdag vil I 
modtage en sjov online hilsen fra Børnenes Sikkerhedsklub.

Vær medlem og gør en forskel
Børnenes Sikkerhedsklub er en del af Børneulykkesfonden, 
og når du køber et medlemskab, støtter du derfor fondens 
forebyggende arbejde for øget børnesikkerhed i Danmark.
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LOGO
Sikkerhedsklubbens logo består af et sammentræk 
af klubbens navn og Børneulykkesfondens lille 
maskot.
Til klubbens logo er maskotten anvendt i en ny og 
orange udgave for at give Børnenes Sikkerhedsklub 
en selvstændig identitet, som stadig bevarer sin 
relation til Børneulykkesfonden. 

Logoet er skrevet med typografien Sikkerhedsklub. 
Se afsnit om “Typografi” på side 26.

Logoet skal altid fremgå tydeligt på alt materiale 
og kampagner, hvor Børnenes Sikkerhedsklub er 
afsender.
 
Maskotten må kun bruges i logoet og ikke alene.

BEMÆRK, Børnenes Sikkerhedsklub er ejet af 
Børneulykkesfonden og må kun bruges af denne 
medmindre andet er aftalt. 
Ved brug af klubbens logo, skal Børneulykkesfondens 
logo også fremstå.



26 

FARVER
Børnenes Sikkerhedsklubs primære farve er orange 
og bruges i logoet, i tekster, som elementer på 
trykmateriale og på klubbens hjemmeside.

Sort og hvid bruges som supplement til den orange, 
for at skabe ro og troværdighed.

Andre farver: 
På klubben hjemmeside og i det grafiske klub-
materiale, vil der også fremgå mange andre farver i 
collage billederne for at skabe liv og leg til målgrup-
pen.

Primær farve - Orange

Sekundære farver

Pantone farve

CMYK: 6  75  100  1
RGB: 225  98  36
HEX: E16224

Sort

Hvid

Pantone 1585 C
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TYPOGRAFI
Typografien “Sikkerhedsklub”, er udviklet af 
Børneulykkesfonden. Den bruges primært som 
overskrift og til kortere tekster, som skal have 
større opmærksomhed. Der kan skrives i versaler, 
hvis teksten skal fremhæves.

Typografien er en håndskrevet børneskrift, som 
skiller sig ud fra Børneulykkesfonden primære 
typografi “Lubalin”, og som henvender sig mere til 
børnene, ligesom klubben gør det. 

I kontrast til “Sikkerhedsklub” bruges Calibri til 
brødtekst, som er en mere letlæselig typografi. 

Calibri bruges også som primær typografi på web.

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzæøå
0123456789 ,.!”-;=&#@

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789 ,.!”-;=&#@

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzæøå
0123456789 ,.!”-;=&#@

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789 ,.!”-;=&#@

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzæøå
0123456789 ,.!”-;=&#@

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789 ,.!”-;=&#@

Sikkerhedsklub

Calibri Regular Calibri Bold



GRAFISK STIL
Ligesom grafikken til Børneulykkesfondens kam-
pagner bliver der også brugt collage til klubbens 
grafik.

Til klubben er der udviklet et univers med 4 
karakterer, som har navne og passer ind i 
Børneulykkesfondens 3 fokusområder: Idræt/
fritiden, hjemmet og trafikken.

På Sikkerhedsklubbens hjemmeside kan du læse 
mere om de enkelte figurer.
www.sikkerhedsklub.dk/mod-familien
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Hjalte 
Hjelm

Sigurt Sikker

Sonja 
Synlig

Freja 
Forsigtig
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DESIGN ELEMENT
Ligesom til Børneulykkesfondens visuelle udtryk, 
bruges den tegnede streg også til Børnenes 
Sikkerhedsklub som rammer om billeder og illu-
strationer. Denne børneagtige streg giver mere liv 
til grafikken og henvender sig i klubbens tilfælde til 
børnene. 


