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Design Guide
Høreforeningen



Høreforeningens visuelle identitet består af en række grundelementer, som tilsammen er fundamentet 
for designlinjen, der sikrer sammenhæng i den visuelle identitet.

Grundelementerne er:

• Logo med navnetræk
• Logo uden navnetræk
• Lydbølger
• Farver 
• Typografi

Denne designguide er ment som hjælp til at implementere de grafiske elementer  i korrekt størrelse på 
publikationer, plakater, foldere osv. Samt at bruge typografi og farver rigtigt.

Logo med navnetræk, Logo uden navnetræk og Lydbølger er specialtegnet og må ikke på nogen måde 
ændres.

Det er hensigten at den nye designlinie skal være med til at styrke Høreforeningens visuelle identitet 
som en medlemsbaseret organisation med en fælles faglig og politisk målsætning.
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Logo med navnetræk er Høreforeningens primære mærke.  Logoet er udviklet med respekt for forenin-
gens tidligere logo, men moderniseret så det bl.a.  afspejler den seneste teknologiske udvikling.
Logo med navnetræk skal altid placeres vandret.

Omkring logoet skal der holdes et 
frit område på minimum 0,5 cm - i 
dette område må der ikke optræde 
tekst, fotografier eller andre grafiske 
elementer.

Størrelse anvendt til A4 format

Størrelse anvendt til A5 format

1 Logo med navnetræk

Logo med navnetræk på farvet baggrund

6 cm

7,5 cm

Logo med navnetræk kan placeres frit på siden til højre eller venstre som angivet indenfor det grå felt 
( se tegning).  Der skal holdes en afstand fra kanten på minimun 1 cm.
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Høreforeningen
Kløverprisvej 10 B, 1
2650 Hvidovre

Bruges logo uden navnetræk alene 
skal der holdes et frit område på 
minimum 0,5 cm omkring logoet - i 
dette område må der ikke optræde 
tekst, fotografier eller andre graf-
iske elementer.

Størrelse anvendt til A4 format

2,5 cm

2 cm

Høreforeningen
Kløverprisvej 10 B, 1
2650 Hvidovre

2 Logo uden navnetræk

Størrelse anvendt til A5 format

1,5 cm
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0,4 cm

Logo uden navnetræk er Høreforeningens sekundære mærke. Det bruges som supplement eller ved 
gentagelse af logo f.eks. som s. 2 brevpapir. Det kan anvendes i forskellige størrelser samt i positiv og 
negativ versioner.  

Logo uden navnetræk kan placeres frit på siden som dekorativt element.



Lydbølgerne kan bruges alene som grafisk element. Lydbølgerne kan både bruges gående fra højre og 
op og gående fra venstre og ned. Lydbølgerne kan bruges i den størrelse der ønskes både meget stor, 
som baggrunds element og mindre som dekoration. Lydbølgerne kan også bruges i en negativ version. 

3 Lydbølger

Høreforeningen anvender som primær skrifttype The Sans som er en stilren og moderne skrift uden 
fødder. Skriften avendes i flere udgaver indenfor samme familie. Den er brugt i navnetrækket og aven-
des til overskrifter og brødtekst i publikationer.
Derudover anvendes Trebuchet MS som brødtekst i brevlinjen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÆÅØ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzæåø
0123456789,;.:!?+-*”#%&<>/[(*)]±™

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÆÅØ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzæåø
0123456789,;.:!?+-*”#%&<>/[(*)]±™

The Sans Semi Bold 

Benyttes til overskriftter

The Sans 

Benyttes til kortere tekster introduktioner

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÆÅØ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzæåø
0123456789,;.:!?+-*”#%&<>/[(*)]±™

The Sans Light 

Benyttes til brødtekster 

Logo farver

PANTONE �82 C -  CMYK  29/0/�00/0

CMYK  0/0/0/8�

Sekundære farver

PANTONE ��9 - CMYK ��/0/90/0

PANTONE 29�� - CMYK �00/�0/0/�2

PANTONE ��� - CMYK 0/�9/�00/0

PANTONE 2�� - CMYK 0/�00/28/�2

Høreforeningens primære farve er grøn (Pantone 382 C)  der bruges i logoet. Denne farve kan også bru-
ges i publikationer m.m. Som supplement til den primære farve er der udformet en palet af sekundære 
farver. Farverne er afstemt i tone og intensitet og kan sammensættes frit efter bebov.

�00% �0% 2�%

�00% �0% 2�%

�00% �0% 2�%

�00% �0% 2�%

�00% �0% 2�%

�00% �0% 2�%
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C4 kuvert med rude + adresse

C5 kuvert med rude + adresse

Som brevhoved benyttes 
The Sans Semi Bold og 
The Sans Light pkt 9/13 

Som brødtekst i brevlinjen 
benyttes Trebuchet MT 
Regular og Bold 11/12

Høreforeningens brevlinje indeholder s.1 og s. 2 brevpapir, indbetalingsblanketter samt kuverter i C5 og 
C4 formater. Dertil kommer særligt brevpapir for Tolkeformidlingen.

4 Brevpapir

�0  
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Vedr.: Tilgængelighed i tolkning

Kære Bendt Bendtsen.
Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH), Danske Døves Landsforbund (DDL) og Foreningen af 
Danske DøvBlinde (FDDB) er gået sammen om denne henvendelse til dig i din egenskab af handi-
cappolitisk ansvarlig i regeringen. 

Vi er fælles om at se et problem i de tolkeregler, der er gældende i dag. Tolkeadministrationen 
er baseret på sektoransvarlighed, som vi overordnet er enige i. Desværre lægger systemet med 
sektoransvarlighed forhindringer i vejen for den enkelte tolkebrugers tilgang til tolkning. P.g.a. 
sektorprincippet, skal tolkebrugeren henvende sig mange forskellige steder for at få tolkning, 
afhængig af den begivenhed, der skal tolkes til. 

Hvis der er tale om arbejdsmæssig tolkning, er det AF-systemet, der skal kontaktes. Hvis man 
skal til lægen, kontaktes lægen omkring tolkning. Hvis det er en samtale på kommunen, er det 
dér, man skal henvende sig. Hvis der er tale om social tolkning, gælder andre regler. Det giver 
mange problemer for den enkelte tolkebruger at skulle overskue og sætte sig ind i reglerne om-
kring, hvor man skal henvende sig i hvilke situationer. 

Der er ydermere stor forskel fra sektor til sektor på, hvordan tolkningen administreres. I nogle 
tilfælde er det tolkebrugeren, der selv skal skaffe tolk, i andre ordnes det for én. Nogle gange er 
der mulighed for selv at vælge sin tolk, andre gange tildeles man én.

LBH, DDL og FDDB efterlyser på vegne af vores medlemmer en øget tilgængelighed for tolke-
brugerne i forbindelse med at skaffe sig tolk til forskellige begivenheder. Det uigennemsigtige 
system spænder ben for deres lette tilgængelighed til tolkning. 

Med venlig hilsen

Søren Dalmark
Landsformand

Hvidovre, den 18. maj 2006

Økonomi- og erhvervsminister 
Bendt Bendtsen
Slotholmsgade 10-12
1216 København K.
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