
Designmanual

Designmanual

versjon 01.02



Designmanual

Vår visuelle identitetInnholdsfortegnelse

Ridderrennets visuelle identitet skal 
styrke oss som en tydelig, sterk og 
moderne organisasjon. På tvers av alt 
vi gjør og på alle flater og medier, skal 
vi fremstå som en samlet merkevare. 
Vi skal oppleves som en samlet, 
frisk, oppdatert og profesjonell aktør 
gjennom alle våre arrangementer.

Ridderrennet er mye mer enn et 
enkelt skirenn – vi arrangerer flere 
ulike aktiviteter og arrangementer 
for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, i alle aldre. Den visuelle 
identiteten skal være med å samle 
oss i en felles avsenderidentitet – og 
samtidig skille dem fra hverandre.

Samtidig skal vi ha en visuell identitet 
som er håndterlig for en liten og 
effektiv organisasjon, som må basere 
seg mye på frivillige krefter og ulike 
samarbeidspartnere. Dette får vi til 
med noen få, tydelige grafiske verktøy 
som har klare og enkle retningslinjer 
for hvordan de skal brukes.
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Identitet

Mangfold i samspill

Ridderrennet er mye forskjellig for veldig 
mange ulike mennesker. Vi er konkurranser, 
aktiviteter og ulike arrangementer, men først 
og fremst er Ridderrennet en idé.

En ide om verdien av møter mellom 
mennesker.
 – Møter som lærer oss å forstå bedre
 – Møter som skaper livsglede for alle              
       involverte
 – Møter hvor vi opplever verdiene av        
  mangfold og variasjon i samfunnet

Ridderrennet er mye mer enn en 
mestringsarena for deltakerne. Det er 
en læringsarena for alle som møter oss 
på ulike måter – som deltakere, som 
samarbeidspartnere eller som ledsagere på 
våre arrangementer.

Ridderrennet handler om «oss alle» og er en 
unik mulighet til å bli både klokere, gladere og 
rikere.



Identitet

Oversikt

Layout og oppsett
Enkle og markante retningslinjer for hvordan 
designelementene skal spille sammen

Logo
Vårt kjennemerke, vårt navnetrekk - både for 
Ridderrennet og alle arrangementene

Fargepalett
Klare, friske og tydelige farger som spiller godt sammen 
– og gir god lesbarhet

Fonter
Hovedstammen i Ridderrennets profil, som knytter 
sammen organisasjonen, arrangementene, aktivitetene 
og alt av kommunikasjon.

Piktogrammer
En helt unik serie piktogrammer som symboliserer, 
assisterer, forteller og begeistrer

RiDDERrennet
Sans voiR

Barnas riDDeruke

13–19. Januar
2020

Barnas Ridderuke arrangeres 
av foreningen Ridderrennet i 
samarbeid med Beitostølen 
Helsesportsenter

ridderrennet.no

manGfolD I SaMspiLl
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Logo

Logo

Skrives rett ut, kan komme i 
forskjellige versjoner.

Logoen har variasjoner i 
bokstavene sine. 

Logoen plasseres som regel 
på en farget bakgrunn, enten i 
sort eller hvit.

riDDerrennet

riDDeRrennet

RiDDERrennet

riDDeRrenNeT



Logo

Mindre størrelser
Det er lagd egne originaler for 
logo når den brukes i mindre 
størrelser. 

Disse er tilpasset for å kunne 
tydes bedre i mindre størrelser.

Minste størrelse:
Trykk: 10mm i høyden 
Skjerm: 30px i høyden

Det er ikke spesifisert en maks 
høyde på bruk av disse. Men i 
de tilfellene man bruker fonten 
til tekst under 65pt, må man 
bruke disse.

Minste høyde
10mm
30px

Minste høyde
10mm
30px

Minste høyde
10mm
30px

Minste høyde
10mm
30px



Logo

riDDerrennet riDDerrennet

riDDerrennetriDDerrennet

riDDerrennet

Feil bruk
For at Ridderrennet sin logo 
skal være konsekvent og 
bevare sin integritet på all 
kommunikasjon har vi laget 
noen eksempler på hvordan 
den ikke skal brukes.

01 – Ikke endre fargene på 
logoen

02 – Ikke legg effekter som 
skygge på logoen

03 – Ikke roter logoen

04 – Ikke plasser logoen på en 
rotete bakgrunn

05 – Ikke plasser logoen på 
bakgrunn med lav kontrast

06 – Ikke endre på 
proporsjonene av logoen

riDDerrennet

01

02

03

04

05

06



Logo

Arrangementer
Bruker samme prinsipp som på 
«Ridderrennet» logo og følger 
dens regler. BarnAs riDDeruke

riDDeruka

riDDercamp
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Typografi

Primærfont
Ridderrennet har fått lagd en 
skreddersydd font. Den brukes 
til mye av kommunikasjonen 
og underbygger en eller annen 
plattform.

Den heter Sans Voir.

Sans Voir skal kun brukes 
til navnetrekk, navn på 
arrangementer, korte 
overskrifter, korte sitater 
og benevninger. Om man 
likevel bruker fonten på 
lengre og flere setninger, vær 
oppmerksom på at det er mye 
vanskeligere å lese, spesielt for 
de med nedsatt synsevne.

a A A A A ª bB c C C d D e E f F  
g G G G h H i I I j J J k K  K K K K  
l L L m M M M n N N N N o O º 
p P q Q Q Q Q r R R R R R s S S 
t T T u U U v V V V w x  X  X 
y Y Y z Z Z æ ø å
1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 0



Ligaturer
Sans Voir er en font som tar i 
bruk opentype features.

For å få til ligaturer så må man 
skru på discretionary ligatures.

AN AS
LA LE LI LO Ls LU
KA KE KI KO KU KY
RA RD RE RG RI RN RO RS RT

Typografi



Sekundærfont
Sekundærfonten vi bruker er Inter. Det 
er en font som har en høy x-høyde 
som gir økt lesbarhet.

Primært brukes vektene Light, Regular 
og Medium.

Inter Light 
Brukes på store og lange titler.

Inter Regular
Brukes på brødtekst.

Inter Medium
Denne vekten brukes på små titler og 
tekst/ord som skal utheves.

Fonten er gratis og kan lastes ned her:
https://fonts.google.com/specimen/Inter

Inter medium ��⟶

Inter medium ��⟶

Inter light →

Inter light ⟶

Positive og hjelpsomme Maren Elise(18) 
fikk Entras unge ridderpris i 2019

Egentlig er hun en ekte snowboardjente, for det er i Funkis 
Snowboardklubb i Oslo Maren Elise har tatt utfordringene på strak arm 
gjennom tenårene. Nå er brettet lagt på hylla – i hvert fall for en stakket 
stund.

Prestisjetung pris
Under Ridderuka i 2019 ble hun Ridderuke-kjendis over natta. 
Under det aller siste fellesarrangementet var det medaljeutdeling 
og prisdryss. Maren Elise ble tildelt Entras unge ridderpris – en 
prestisjetung pris som i denne sammenheng betyr langt mer enn det å 
stå på toppen av seierspallen med gullmedalje rundt halsen.

- Det var stor spenning knyttet til hvem som skulle få prisen. De 
begynte med å si at vedkommende som skulle få prisen var en snill, 
hyggelig og hjelpsom person. Ingen hadde jo sagt noe til meg på 
forhånd, så jeg ante ingenting. Men til slutt sa de navnet mitt, og det 
var jo ekstra hyggelig at det var så mange mennesker til stede. Jeg ble 
både overrasket, takknemlig og lykkelig, forteller Maren Elise stolt.

Hun elsker fysisk aktivitet, og gjør det hun kan for å bidra 
for andre med samme fysiske utfordringer. Maren Elise 
Wam Næss fikk Entras unge ridderpris under Ridderuka 
i 2019. – Jeg var overrasket, takknemlig og lykkelig da 
navnet mitt ble ropt opp, forteller 18-åringen.

Typografi

https://fonts.google.com/specimen/Inter
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Farger

#0B4606
RGB: 11, 70, 6
CMYK: 75, 45, 95, 55

#EA3706
RGB: 234, 55, 6
CMYK: 0, 90, 100, 0

#FEC926
RGB: 254, 201, 38
CMYK: 0, 30, 100, 0

#FE74B0
RGB: 254, 116, 176
CMYK: 0, 60, 10, 0

#2F5ED2
RGB: 47, 94, 210
CMYK: 100, 60, 0, 0

#000000
RGB: 0, 0, 0
CMYK: 0, 0, 0, 100

#ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0



Farger

Farger
Klare, friske og tydelige farger 
som spiller godt sammen – og 
gir god lesbarhet.

#EA3706
RGB: 234, 55, 6
CMYK: 0, 90, 100, 0

#0B4606
RGB: 11, 70, 6
CMYK: 75, 45, 95, 55

#FEC926
RGB: 254, 201, 38
CMYK: 0, 30, 100, 0

#FE74B0
RGB: 254, 116, 176
CMYK: 0, 60, 10, 0

#2F5ED2
RGB: 47, 94, 210
CMYK: 100, 60, 0, 0

#ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0

#000000
RGB: 0, 0, 0
CMYK: 0, 0, 0, 100



Farger

Farger og tekst
Viktig å bruke riktig farge på teksten for å 
oppnå kravene til Universell utforming.

Vi bruker hvit 
tekst på rød

Vi bruker hvit 
tekst på grønn

Vi bruker sort tekst på rosa

Vi bruker sort 
tekst på rosa

Vi bruker hvit 
tekst på blå
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Piktogrammer

Piktogrammer
Det er utviklet piktogrammer 
som komplimenterer fonten. 
 
Disse kan brukes store og 
små til skilting, navigasjon og 
illustrasjon.

De som vises her er 
aktivitetspiktogrammene.

Yoga 1

Bålfyring

Fest

Snowboard

RidderukaPil og bue

Padling

Fjelltur 1

Truger

Laservåpen

Riddercamp

Drage

Svømming 2

Skiorientering

Leirdueskytning

Yoga 2

Ridning

DJ

Alpint grener

Barnas ridderuke

Kiting

Svømming 1

Gateorientering

Turplanlegging

Langrenn

Fjelltur 2

Orientering

Hundekjøring

Disko / Dans

Musikk/ Karaoke

Skiskytning

Talentaften



Piktogrammer

Piktogrammer
Dette er piktogrammer som 
ikke er direkte tilknyttet en 
aktivitet.

Div piler

Dametoalett

Legekontor

Herretoalett

Smøreservice

Handicap

Kiropraktor

Informasjon



Piktogrammer

Uten ramme
Piktogrammene finnes også 
uten rammer.

Disse kan brukes frittstående, 
eller på en fargeflate som 
«ramme».
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Layout

Layout prinsipper
Ridderrennet har noen prinsipper for 
layout.

1. Deler opp flaten i like firkanter. 

2. Med hjelp av firkantene kan du lage 
fargeflater og plassere innhold etter 
behov.

3. Dette gjør det til et modulært 
system. Man kan flytte på de 
ulike innholdsmodulene for å lage 
forskjellige uttrykk med samme 
innhold.

Tips! Det er lurt å tenke hieraki når 
man setter opp layout. Det innholdet 
som er mest viktig/skal skape 
blikkfang, bør få den største flaten. 
Annen informasjon får flater basert på 
rekkefølgen du vil mottakeren skal se 
informasjonen.

Hieraki på denne plakaten: 
1. Blikkfanget piktogrammet 
2. Derretter tittelen Barnas ridderuke 
3. Dato 
4. Til slutt kort tekst om Barnas ridderuke

Barnas riDDeruke

13–19. Januar
2020

Barnas Ridderuke arrangeres 
av foreningen Ridderrennet i 
samarbeid med Beitostølen 
Helsesportsenter

ridderrennet.no

Barnas riDDeruke Barnas riDDeruke

Barnas riDDeruke

13–19. Januar
2020
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Layout

Ulike layout
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Skilting

Skilting
Når man skal sette opp piktogram 
og tekst sammen har vi noen 
regler man bør følge.

1. Start med å sette piktogrammet 
i 70mm x 70mm

2. Skriv teksten med en 
fontstørrelse på 200pt 
 
3. Plasser teksten midtstilt og 
20mm fra piktogrammet.

4. Slik blir forholdet mellom tekst 
og piktogram riktig, da man 
skalerer dem opp eller ned.

fJElLtUR
fJElLtUR

70mm

Skalert ned, men forholdet er riktig

Fontstørrelse
200pt

70mm

20 mm



Skilting

Skilting
Her vises oppsett av skilt med 
farget bakgrunn og minste margin 
fra kant til grafikk.

1. Rektangulært skilt med pil.

2. Rektangulært skilt med retning.

3. Rektangulært skilt uten pil.

riDNINg

orieNTerinG

fJElLtUR
15mm

35mm

15mm

14mm

14mm

1

2

3



Skilting

Skilting
Det er også mulig å kombinere 
flere piktogrammer ved siden av 
hverandre. toalett

toalett
toalett



Skilting

Eksempler på ulike uttak 
av skilting.

Her ser man også et 
firkantet skilt hvor 
man kun bruker 
piktogrammer.
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Bildestil

Bildestil
Overordnet
Bildene til Ridderrennet skal være 
ekte og naturlige. Være genuine 
og autentiske. Bruke naturlig lys. 
Det spiller ingen rolle om bildene 
er i fint eller dårlig vær.

Unngå for oppstilte motiver, prøv 
heller å dokumentere møter, 
opplevelser, hendelser på en sann 
og nær måte. 

NB: Dette er bilder vi ikke har 
rettigheter til å bruke. Kun for å 
eksemplifisere bildestilen.



Bildestil

Bildetyper
1. Nært
Bilder som er tett på mennesker og 
situasjoner som møter hverandre på 
arrangementer.

2. Overblikket
Bilder av natur, steder og miljøer som 
fanger øyeblikket og stemningen, ha 
et helhetlig og harmonisk fargeuttrykk, 
gi følelsen av hvordan det er å oppleve 
arangementet. Gjerne med personer 
som deltar og gjør diverse aktiviteter  i 
regi av Ridderrennet.

Møtet mellom mennesker og møtet 
med naturen. 

NB: Dette er bilder vi ikke har 
rettigheter til å bruke. Kun for å 
eksemplifisere bildestilen.

1

2



Bildestil

Tekniske kvaliteter
Dempede bakgrunner gir ro til motiv/
budskap og et helhetlig uttrykk, hvor 
relevante elementer og situasjoner i 
motivet fremheves. Dette kan oppnås 
med for eksempel liten dybdeskarphet 
hvor bakgrunnen er ute av fokus eller 
store fargepartier/helhetlige baktepper 
med få detaljer og lite kontraster.

Vi iscenesetter ikke motiver, men tar 
heller utsnitt, bruker færre bilder og 
tekst om noe mangler.

Bilder bør etterbehandles og justeres 
ved behov for å sørge for optimal 
kvalitet, men de skal derimot aldri
manipuleres.



Bildestil

Autentisitet
Når man tar bilder kan man prøve å 
leke litt med kameravinkel og motiv for 
å vise mer personlighet. Det er med på 
å gjøre bildene mer ekte og autentiske.

NB: Dette er bilder vi ikke har 
rettigheter til å bruke. Kun for å 
eksemplifisere bildestilen.



Bildestil

Eksempler på hva 
man bør unngå

Alle er fine motiver og oppfattes som 
bildene kommer fra samme sted. 

Disse bildene har fått en 
etterbehandlig av skarpe kontraster 
som vi vil unngå.



Bildestil

Eksempler på hva 
man bør unngå

Fokuspunktet er feil (hun helt til høyre er skarpest).

Fint motiv, men for høye kontraster 
som gjør bildet hardt. Ser ut som det 
har blitt lagt et filter på i ettertid.

For gult lyst. Bakgrunnen er rotete.



Bildestil

Eksempler på bilder som 
følger bildemanéren
Fotografer som er brukt  
i eksempelbildene: 
Simen Øvergaard, Anne 
Valeur, Matthias Oertel, 
Ramon Haindl og Johan 
Wildhagen



Applikasjoner

applikasjoner
Prinsippskisser på potensielle ulike uttak



Applikasjoner

2828
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Applikasjoner
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Applikasjoner



Ridderrennet

RiDDeRrenNeT

versjon 01.01

(+47) 21 02 90 37
mail@ridderrennet.no
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