
Retningslinjer vedr. brug af Red Barnet Ungdoms logo 

Red Barnet Ungdoms logo er af vital betydning både for organisationens identitet og 
omverdenens oplevelse af os. Derfor skal vi passe på det og dets betydning og være enige om, 
hvordan vi bruger det og hvem der gør det.  

Den følgende retningslinje vedr. brug af logo har til formål at gøre det klart, hvordan Red Barnet 
Ungdoms logo ser ud og hvem der har adgang til at bruge det og redigere i det.  

Red Barnet Ungdoms nationale logo 

Red Barnet Ungdoms nationale logo ser således ud:  

 

Det er karakteriseret ved en rød skrift, et omvendt ’g’ og sorte, skrå pile, der rammer vores navn 
ind. Logoet kan bruges i sort/hvid, hvilket medfører den ændring, at den røde skrift bliver en 
gråtone. Det ser ud som følger:  

 

I situationer, hvor logoet er for stort til at passe ind i en bestemt ramme – fx viralt og som 
profilbillede på Facebook – kan følgende logo bruges:  

 

Logoet er karakteriserede ved at anvende samme skrifttype som det oprindelige logo, været 
placeret i en skrå vinkel og benytte sig af de samme sorte pile. Dette logo kan ligeledes 
konverteres til en gråtone-version:  

 

Red Barnet Ungdoms bestyrelse, Forretningsudvalg, sekretariat og projekter har mulighed for at 
anvende logoet i publikationer, bilag, informationsmaterialer, kampagner og på Internettet. Skal 
andre bruge logoet, skal de ansøge Forretningsudvalg og Bestyrelse igennem sekretariatet.  

Ved ønske om brug af logoet i forbindelse med sponsoraftale henvises der til denne, konkrete 
Forretningsudvalgsbeslutning om retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler.  

Red Barnet Ungdoms lokale logoer 



På ønske fra enkelte lokalforeninger har sekretariatet udarbejdet et logo, som lokalforeninger har 
mulighed for at bruge i deres egne tryksager, informationsmaterialer, publikationer og viralt. 
Dette ser således ud:  

 

Logoet er i sin grundform identisk med Red Barnet Ungdoms nationale logo, men er påhæftet et 
bynavn i højre, nederste hjørne. Bynavnet er skrevet i skrifttypen Kozuka Goth Pro og skrevet i 
en skrå vinkel.  

Skal det lokale logo bruges fx som led i sponsoraftaler sker dette jf. retningslinjerne om indgåelse 
af sponsoraftaler og på godkendelse fra Forretningsudvalg og Bestyrelse igennem sekretariatet. 
Rettighederne til logoet tilhører derfor Red Barnet Ungdoms landsorganisation.  


