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SvømDanmark 20233

Dannebrog
Viser, hvor vi kommer fra, 
og at vores forbund samler 
klubber fra hele landet.

Blå
– er farven på vandet,
uanset om vi er inde eller
ude. Den repræsenterer
det element, alle vores
discipliner bevæger sig i.

Cirkel
symboliserer, at vores 
forbund rummer alle vores 
discipliner og klubber fra 
hele Danmark. Samtidig 
viser den, at vores land er 
omgivet af vand.

Bølger
Fællesnævner for alle SvømDanmarks 
discipliner. Antallet repræsenterer de fem 
steder, vores discipliner udøves, som de er 
benævnt i vores vision: inde, ude, stranden, 
havnen og havet.

Skrifttype: Cocon 
Svøm er skrevet med en 
skrifttype, der er frisk, dynamisk 
og legende med organiske 
former - ligesom vandet er. 
Svøm er det centrale, så det er 
fremhævet. Formen på 
bogstaverne danner grundlag 
for udformningen af 
disciplinikonerne.

Skrifttype: Myriad Pro
Danmark er skrevet med en 
skrifttype, der matcher det enkle 
udtryk og symmetrien i cirklen 
og bølgerne. Samtidig strammer 
den helheden i logoet op og er 
nedtonet for at fremhæve Svøm.
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Logovarianter / primært

Horisontal variant
Anvendes, når bredformatet 

giver bedre balance.

Dette er vores primære logo. Det bruges hovedsagligt med tekst som vist her.

I nogle tilfælde vil det skabe bedre balance med teksten ved siden af i stedet 
for nedenunder cirklen - så kan nedenstående version benyttes.

I enkelte tilfælde kan logoet bruges uden tekst - fx som profilbillede på vores 
sociale medier.
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SvømDanmark 2023

Logovarianter / landshold

Horisontal variant
Anvendes, når bredformatet 

giver bedre balance.
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Dette er vores internationale logo, som anvendes i forbindelse med landsholds-
aktiviteter på tværs af alle vores discipliner. 

Det bruges hovedsageligt med tekst, som vist her. I nogle tilfælde vil det skabe 
bedre balance med teksten ved siden af i stedet for nedenunder cirklen - så 

kan nedenstående version benyttes.

I enkelte tilfælde kan logoet bruges uden tekst - fx som profilbillede på vores 
sociale medier.
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Respektafstand

En klassisk tommelfingerregel for at 
sikre, at logoet får tilpas luft omkring 
sig. Det gælder til kant og til andre 
elementer - fx andre logoer.
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Skrifttyper

CoCon Pro

Danner grundlag for Svøm i logoet
(Ø er justeret manuelt).
Kan evt. bruges til enkelte overskrifter,
begivenheder, annoncer, banner etc.

Primært bold.

Er en Microsoft standardskrift og 
bruges til alt - der er skriftsnit.
Kursiv kan vælges i Office 
programmer

Kan Gadugi ikke vælges, anvend 
da Google-fonten Trebuchet MS.

Nyhedsbrev bold
Nyhedsbrev regular

Nyhedsbrev bold
Nyhedsbrev regular

Mesterskaber
MESTERSKABER BOLD

MESTERSKABER REGULAR 
Mesterskaber

MESTERSKABER LIGHT 
Mesterskaber

Myriad Pro

Danmark i logoet er Myriad Pro.
Skriften bruges som hovedregel 
ikke. Kan bruges til fx t-shirts og 
badehætter.

Gadugi
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Farver
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Rød bruges som 
kontrast til den blå. 
Bruges aldrig oven 
på hinanden.

8

185 C 7416 C 7563 C 5435 C 729 C200 C7686 C3005 C299 C7472 CPantone



Rød baggrund
Kun i forbindelse med landshold 
og landsholdsaktiviteter.

SvømDanmark 2023

Logo på farvet baggrund

Brug ikke originallogoer
på (rene) farver

Kan ovejes på ‘toner’,
men brug med omtanke
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Logo på billeder

Vær opmærksom på kontrast mellem billede og logo. De to hvide logoer 
bør være førstevalg, da de kan bruges på de fleste billeder.

Hvid er diskret og fremstår samtidig tydeligt på langt de fleste billeder. 
Det sorte kan ligeledes anvendes på mange billeder.

De to originaler bør kun anvendes på en forholdsvis ensartet baggrund, 
da logoets kontrast, vil konflikte med for store nuancespring i billedet.
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Logo på billeder - eksempler på don'ts
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Tre typer.
Kan bruges på billeder eller farvet flader - eksempelvis på 
hjemmeside, nyhedsbreve, flyers etc.

Billedbeskæringer / top

Billeder med topbeskæring anbefales at blive placeret under evt. tekst.

1

2

3
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Billeder med topbeskæring anbefales at blive placeret over evt. tekst.

Billedbeskæringer / bund

1

2

3
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+ =

SvømDanmark 2022

Anvendes som grafisk element.

Kan bruges sammen med andre runde billeder, men...

...ikke mere end ét med denne beskæring (logo-overlay) ...bør ligge øverst

Rund billedbeskæring

Gennemsigtighed:
25%

Må ikke beskæres
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6 cm

Svømning

Åbent vand

Kunstsvømning

Vandpolo

Livredning

Udspring

4 cm

2 cm

1 cm = minimum

Disciplinikonerne viser, hvordan logoet og vores forbund 
rummer alle vores forskellige discipliner. 
Disciplinikonerne er ikke logoer til hver disciplin og skal heller 
ikke bruges således. Logoet vil altid være SvømDanmark-logoet. 
I stedet skal disciplinikonerne betragtes som grafiske elementer. 

I praksis bruges de til at understrege, hvilken af vores discipliner, 
der kommunikeres om. De kan fx bruges til at differentiere 
mellem disciplinerne på hjemmesiden. De kan også bruges på 
billeder, hvor det ikke umiddelbart er til at se, om det fx er en 
svømmer eller udspringer på billedet. 

Disciplinikoner / primær

De kan bruges som grafiske elementer til alle disciplin-
aktiviteter, der foregår i Danmark.
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Disciplinikoner / landshold

Svømning

Åbent vand

Kunstsvømning

Vandpolo

Livredning

Udspring

6 cm

4 cm

2 cm

1 cm = minimum

Disciplinikonerne viser, hvordan logoet og vores forbund 
rummer alle vores forskellige discipliner. 
Disciplinikonerne er ikke logoer til hver disciplin og skal heller 
ikke bruges således. Logoet vil altid være SvømDanmark-logoet. 
I stedet skal disciplinikonerne betragtes som grafiske elementer. 

I praksis bruges de til at understrege, hvilken af vores discipliner, 
der kommunikeres om. De kan fx bruges til at differentiere 
mellem disciplinerne på hjemmesiden. De kan også bruges på 
billeder, hvor det ikke umiddelbart er til at se, om det fx er en 
svømmer eller udspringer på billedet. 

De kan bruges som grafiske elementer i forbindelse med 
landsholdsaktiviteter på tværs af vores discipliner. 
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Ikonfriser

Ekstra luft
hvis det er
muligt

Kan fx anvendes i bunden af et dokument eller som grafisk element på billeder 
til sociale medier. Hvid version bruges på billeder.
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Disciplinikoner / eksempler

DM Tårn

EM i udspring

Ikonfriser
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Nordiske mesterskaber 
På kortbane

Livredning
World Games, konkurrencelivredning

Åbent vand-svømning
DM 5.000 meter

Kunstsvømning
DJM/DÅM 2022

Officials
Modul 2 - Mål-, vende- og banedommer
OM222-4061

GSC/Jyllinge

Gentofte Svømmeklubs
Klubhuset Annexet

Udspring
Danske mesterskaber på tårn

Ado Arena, Bergen

Alabama, USA

Aalborg, Limfjorden

Greve Svømmehal 



Disciplinikoner / don’ts

Ikke
sammen
med logo

Ikke
sammen

med SvømDanmark

Ikke
blande

blå og rød

Ikke
farverfriser på farver eller billeder

Rød ikke
på blå

Blå ikke
på rød

Ikke
sammen

med logo uden tekst

SvømDanmark 202319



Digital integration / Facebook og Instagram

SvømDanmark
@SvømDanmark • Sportshold

SvømDanmark

SvømDanmark

svomdanmark
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Eksempler på, hvordan logoet 
kan bruges på merchandise.

SvømDanmark 2023

Merchandise
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Eksempler på, hvordan logoet 
kan bruges på merchandise.

Merchandise
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DO’S AND DON’TS
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DO’S AND DON’TS
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DO’S AND DON’TS
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