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Oppbygning
Designmanualen er delt i to deler: 
•	 Elementer:	Innholder logo, farger, 

typografi, og grafiske elementer med 
link til nedlasting og forklaring til bruk. 

•	Maler: Inneholder diverse maler til 
nedlasting.

Last ned
Alle elementer kan lastes ned ved å 
klikke på ikonene for det filformatet du 
ønsker. En del av filene er pakket som 
zipfiler. Du må da pakke denne filen ut 
før du får tilgang til selve malen. 

Programvare
Vi har forsøkt å lage designmanualen 
så brukervennlig som mulig og har 
derfor lagt opp til at både elementene 
og malene kan lastes ned i forskjellige 
formater. De mest brukte elementene 

Tips til bruk
og malene finnes i «standard» formater 
som Word, Powerpoint og PDF. Men 
det er desverre ikke mulig å utføre det 
samme i et Worddokument som et 
InDesign dokument, det er derfor noen 
maler og elementer som krever Adobe 
Illustrator og Adobe InDesign. 

Valgfrihet
Designmanualen legger en del føringer 
for hvordan de ulike elementene og 
malene kan benyttes. Men det er ikke 
mulig å lage regler for alt, det er derfor 
viktig at du som bruker av profilen følger 
reglene og i tillegg prøver deg frem til 
gode løsninger.

Spørsmål
Har du spørsmål til bruk av 
designmanuelen må du gjerne ta 
kontakt med 4H på: 4hnorge@4h.no
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LaST NED aLLE ELEMENTENE:
ASEINDD Komplett zipfil med all grafikk og maler lastes 

ned fra www.4h.no NB! Meget stor fil!

Forklaring til filformatene

ASEINDD

ASEINDD ASEINDD

ASEINDD ASEINDD

ASEINDD ASEINDD

ASEINDD ASEINDD

ASEINDD

DOC
Tekstfiler som åpnes 
med Microsoft Word. 

JPG 
Bildefil som kan åpnes i 
mange programmer og 
vises på internett. 

XLS
Regneark som åpnes 
med Microsoft Exel.

EPS
Vektorisert grafikk som 
brukes på logoer. Åpnes 
i Adobe Illustrator. 

PPT
Presentasjoner som 
åpnes med Microsoft 
Powerpoint.

PNG
Komprimert bildefil til 
bruk på internett og 
steder hvor du ønsker 
gjennomsiktighet.

PDF
PDF dokumenter som 
kan åpnes i blant annet 
Acrobat reader.

TXT
Alternativ til docformatet 
med færre formateringer.

INDD
Adobe InDesign fil 
som brukes til å lage 
trykksaker. 

ZIP
Pakket fil som må 
pakkes ut med et unzip 
program.
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4H Norge
4H	Norge	er	en	landsomfattende,	ideell	barne-	og	
ungdomsorganisasjon	som	er	livssynsnøytral	og	
partipolitisk	uavhengig.	

Formål:
4H skal utvikle en aktiv og 
samfunnsengasjert ungdom med 
ansvarsfølelse og respekt for natur og 
mennesker.

Motto: 
Å lære ved å gjøre

4H løftet: 
Vi lover å arbeide mot det mål å bli en 
ungdom med klart hode, varmt hjerte, 
flinke hender og god helse. 

Kjerneverdier:
• Klart hode
• Varmt hjerte
• Flinke hender
• God helse 

Posisjon (4H sin unike kvalitet ):
4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor 

medlemmene selv bestemmer hva de vil 
utforske og tilegne seg kunnskap om. 

4H-programmet:
Programmet er delt inn i områdene:
• Natur
• Kultur
• Samfunn
• Helse

Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i:
•  Aspirant og miniaspirant  

(10 - 11 år og yngre)
• Juniorer (12 – 14 år)
• Seniorer (15 – 18 år)

I løpet av et år skal medlemmene i 4H 
arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved 
godkjent prosjekt og oppmøte på mer 
enn 50 prosent av møtene tildeles man 
hvert år et merke. Etter 7 år når man 
toppen og mottar 4H plaketten. 
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4H Norge er en stor og aktiv 
organisasjon med ca 17 000 
medlemmer fordelt på ca 650 
4H-klubber over hele landet. 
Medlemsalderen er 10 - 25 år. I 
4H får medlemmene mulighet til 
å utvikle seg selv, og være del av 
et sosialt fellesskap der alle har 
omsorg for hverandre. Det stilles 
ikke spesielle krav for å bli medlem.

Formålet til 4H er å utvikle en aktiv 
og samfunnsengasjert ungdom med 
ansvarsfølelse og respekt for natur 
og mennesker, og 4Hs målsetting 
uttrykkes gjennom 4H-løftet. 
Grunnlaget for organisasjonens 
arbeid finnes i naturbruksnæringene 
og lokalmiljøet. 4H bygger på en ide 
om å lære om samspill i naturen.

Hvert år gjennomfører 
4H-medlemmene et prosjekt, 
enten alene eller sammen med 
andre i 4H-klubben. De velger selv 
tema for prosjektet. Prosjektene 
er delt inn i programområdene: 
natur, kultur, samfunn og helse. 
Erfaringsvis lærer 4H-medlemmene 
mye nytt når de arbeider med 
prosjektene. De fleste 4H-erne har 
en prosjekthjelper som gir råd og 
veiledning underveis. 

Et 4H-medlem lærer også mye om 
organisasjonsarbeid. Organisasjonen 
er medlemsstyret, dvs. at det er 
medlemmene selv som bestemmer. 
De lokale klubbene gjennomfører 
hvert år et årsmøte der årsplaner og 
budsjett blir vedtatt på demokratisk 
vis, og styret blir valgt. Klubbstyret 
består av medlemmer, og de har 
ansvaret for å drive klubben gjennom 
et arbeidsår. På årsmøtet velger også 
medlemmene én eller flere voksne 
klubbrådgivere som gir råd, hjelp og 
veiledning til klubbstyret og klubben.

4H tilbyr kurs i lederopplæring, 
organisasjonsarbeid og ulike emner 
i tilknytning til 4H-prosjektene. 
Kursene blir arrangert på ulike 
nivå i organisasjonen. I tillegg har 
4H-klubbene lokalt et bredt spekter 
av aktiviteter slik som turer i skog og 
mark, tevlingsdager, volleyballkamper, 
hyggekvelder, teaterarbeid, håndverk, 
matlaging og mye mer.

Hvert år får alle 4H-medlemmene 
tilbud om å være med på leir. Det er 
aspirantleir for de yngste og fylkesleir, 
landsleir eller nordisk leir for de 
eldste. De som har vært på leir en 
gang og har oppdaget leirlivet i 4H, 
reiser gjerne på leir år etter år.

ASEINDD
LaST NED TEKST OM 4H:
i Wordformat på www.4h.no

4H - å lære ved å gjøre!
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Logo*
Logoen	til	4H	består	av	kløver,	tallet	4	og	
bokstaven	H	satt	sammen	til	et	grafisk	symbol.	

Logoen skal alltid være med, og ha 
en synlig og sentral plass, på foldere, 
brosjyrer, publikasjoner o.l. 

I de fleste sammenhenger vil det være 
naturlig å plassere logoen oppe til 
høyre, men den kan også plasseres 
andre steder (som for eksempel på 
konvolutter der logoen skal stå oppe til 
venstre). Forholdet mellom kløveren og 
symbolet skal ikke endres. 

Logoen skal stå fritt med luft til alle 
andre kanter, linjer og objekter. Når 
logoen trykkes i 100% størrelse (24 
mm) skal det alltid være minimum 8 mm 

*Logoen er nesten identisk med tidligere variant, men unntak av at kløverhjertene har fått en rundere form.

luft rundt slik at det blir nok avstand til 
andre objekter. Brukes logoen i mindre 
eller større gjengivelse skal det alltid 
være like mye luft rundt logoen som 
størrelsen på kløveren (se eksempler 
til høyre). 

På lys bakgrunn skal logoen brukes 
i grønt eller sort. På farget bakgrunn 
eller når logoen brukes oppå et bilde 
eller mønster, kan det skje at grønt 
eller sort ikke kommer tydelig nok 
fram. Da skal logoen brukes i negativ 
(hvit). Den grå logoen skal kun brukes 
som vannmerke. Alle andre farger på 
logoen er ikke tillatt. 
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Logo 4H Norge farge

Logo 4H Norge grå

8 mm

12 mm

4 mm

100%

170%50% Ved 50% 
størrelse er 
kløveren 4 mm 
stor. Det skal da 
være minimum 
4 mm luft andre 
objekter. 

Eksempler på luft rundt logoen:

Logo 4H Norge sort

Logo 4H Norge negativ

Ved 170% størrelse er kløveren 14 mm stor. Det skal da være 
være minimum 14 mm luft til andre objekter. 

Ved 100% størrelse er kløveren 8 
mm stor. Det skal da være minimum 
8 mm luft til andre objekter. 

ASEINDD ASEINDDASEINDD
LaST NED LOGO:
i tre formater på www.4h.no

http://www.4h.no/FLIB/2014-EPS_zippet.zip
http://www.4h.no/FLIB/2016-JPG_zippet.zip
http://www.4h.no/FLIB/2015-PNG_zippet.zip
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Farger
4H	Norge	har	en	stor	og	variert	fargepalett	med	
sterke	og	tydelige	farger	som	symboliserer	godt	
det	store	mangfoldet	i	4H	sitt	aktivitetstilbud.

Fargekartet er bygd opp av fargegrupper 
bestående av to farger:

Grønn: Pantone 355 (hovedfarge) 
Pantone 368

Blå: Pantone 315 
Pantone 2995

Rød: Pantone 194 
Pantone 192

Gul: Pantone 116
Pantone 138

Lilla: Pantone 2612 
Pantone 247

Brun: Pantone 463  
Pantone Warm Grey 5

Fargegruppene benyttes på 
kløverengene og kløverskopene. 
4H skal være en grønn organiasjon. 
Pantone 355 er hovedfargen og det 
er vikig at grønnfargen er med i alle 

sammenhenger. Brukes logoen i farge 
(Pantone 355) kan det benyttes andre 
farger på bakgrunner og bunnlinje, men 
er logoen negativ må bakgrunnen og/
eller deler av bunnlinjen være grønn. 
Les mer på side 24.

Alle fargene kan brukes fritt, men man 
bør ikke benytte for mange farger i en 
og samme publikasjon.

Programfargene Pantone 368 (natur), 
Pantone 2995 (samfunn), Pantone 138 
(helse) og Pantone 247 (kultur) skal 
alltid brukes på sitt programområde.

Fargene kan brukes i graderinger 
(forløpninger), men kan ikke gjengis 
svakere (i prosent). 

Lær mer om bruk av farger på 
Wikipedia: RGB, CMYK, HEX



PROFILHÅNDBOK 11

PANTONE: 368
RGB: 105, 190, 40
CMYK: 70, 0, 100, 0
HEX: 69BE28
NCS: S 0580-G30Y

PANTONE: 138
RGB: 223, 122, 0
CMYK: 0, 56, 100, 0
HEX: DF7A00
NCS: S 2060-Y30R

PANTONE: 116
RGB: 254, 203, 0
CMYK: 0, 14, 100, 0
HEX: FECB00
NCS: S 0580-Y10R

PANTONE: 463
RGB: 108, 77, 35
CMYK: 14, 54, 95, 66
HEX: 6C4D23
NCS: S 6030-Y30R

PANTONE: WG 5
RGB: 174, 167, 159
CMYK: 11, 13, 14, 32
HEX: AEA79F
NCS: S 3500-N

PANTONE: 355
RGB: 0, 155, 58 
CMYK: 94, 0, 100, 0
HEX: 009B3A
NCS: S 2570-G20Y

PANTONE: 194
RGB: 151, 35, 63
CMYK: 10, 100, 55, 39
HEX: 97233F
NCS: S 1580-R

PANTONE: 2612
RGB: 107, 31, 124
CMYK: 70, 100, 0, 5
HEX: 6B1F7C
NCS: S 4050-R50B

PANTONE: 315
RGB: 0, 105, 131
CMYK: 100, 12, 21, 44
HEX: 006983
NCS: S 3060-B20G

PANTONE: 2995
RGB: 0, 169, 224
CMYK: 83, 1, 0, 0
HEX: 00A9E0
NCS: S 1060-B

PANTONE: 192
RGB: 225, 14, 73
CMYK: 0, 96, 60, 0
HEX: E10E49
NCS: S 0585-Y80R

PANTONE: 247
RGB: 177, 5, 157
CMYK: 37, 95, 0, 0
HEX: B1059D
NCS: S 2060-R40B

Grønn

Rød

Lilla

Blå

Gul

Brun

Natur

Helse

Kultur

Samfunn

ASEINDD
LaST NED FaRGEBIBLIOTEK:
Fargebibliotek (Adobe Swatch Exchange fil) til alle Adobe programmer.
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Typografi
4H	Norge	bruker	skrifttypene	Impact,	Arial	og	Georgia.	

I valg av skrifttyper er det lagt vekt på: 
• tilgjengelighet (skrifttypene er 

standard på alle PCer uavhengig av 
operativsystem)

• god lesbarhet
• inntrykket skrifttypene etterlater

Bruksområder
•	 Impact: Benyttes til overskrifter. Bør 

ikke brukes på større mengder tekst. 
Impact brukes kun i regular, ikke fet. 

•	 Arial:	Benyttes til all tekst, med unntak 
av store overskrifter.

•	Georgia:	Benyttes på brødtekst 
ved store mengder tekst som i 
medlemsblader, prosjekthefter og 
bøker.

Størrelser
Det er viktig at teksten har god 
lesbarhet. Det oppnås best ved å 

ikke bruke for liten tekst og ha litt 
større linjeavstand enn standard (1,5). 
I malene er størrelsen på teksten 
forhåndsbestemt, men skal du lage en 
brosjyre/trykksak i A4 format kan du ta 
utgangspunkt i følgende størrelser:

Overskrift	
Skrifttype Impact
Størrelse 70 pt
Linjeavstand 75 pt

Ingress	
Skrifttype Arial
Størrelse 20 pt
Linjeavstand 25 pt

Brødtekst	
Skrifttype Arial
Størrelse 10 pt
Linjeavstand 15 pt
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Regular:

a b c d e f g h i j k l m  
n o p q r s t u v w x y z æ ø å 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Regular: 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Italic (kursiv): 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bold (fet): 
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	æ	ø	å	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Bold italic (fet kursiv):  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Regular: 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Italic (kursiv): 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bold (fet): 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bold italic (fet kursiv): 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Impact

arial

Georgia
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Kløver*
Kløveren	består	av	fire	hjerter	med	bokstaven	
H	som	er	satt	sammen	til	en	firkløver.	Kløveren	
brukes	som	dekorativt	element	og	finnes	i	alle	
4H	sine	farger.	

Kløveren kan brukes sammen med 
logoen eller stå alene. Brukes kløveren 
alene (uten logo i nærheten) skal 
varianten i hovedfargen Pantone 355 
benyttes (Kløver 355), men negativ 
variant kan benyttes hvis den plasseres 
på det grønne kløverskopet eller på den 

*Hjertene i den nye kløveren har en litt rundere form enn i tidligere variant.

den grønne kløverengen (kløvereng 
355). Er det ønskelig å bruke flere 
kløvere sammen, brukes kløvereng 
eller kløverskop som bakgrunn. 
Kløveren må ikke brukes på en slik 
måte at den tar oppmerksomhet bort 
fra tekst og bilder.
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Kløver 368

Kløver 2612

Kløver 138

Kløver negativ

Kløver 355

Kløver 247

Kløver 116

Kløver 2995

Kløver 194

Kløver 463 Kløver wg5

Kløver 315

Kløver 192

LaST NED KLøVER:
ASEINDD ASEINDDASEINDDi tre formater på www.4h.no

http://www.4h.no/FLIB/2020-EPS_zippet.zip
http://www.4h.no/FLIB/2017-JPG_zippet.zip
http://www.4h.no/FLIB/2019-PNG_zippet.zip
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Kløvertrademark
Kløvertrademark	er	4H	sin	egen	«trademark».	
Den	skal	kun	brukes	på	profilartikler	etter	
godkjenning	av	4H	sentralt.

Kløvertrademarken finnes i alle 4H sine 
farger og plasseres i tilknytning til resten 
av trykket. 

Det er viktig at det er god kontrast 
mellom bakgrunnen og kløvertrade-

marken. Kløvertrademarken må brukes 
i riktig størrelse. Den skal ikke være for 
stor og ikke for liten. På t-skjorter er det 
naturlig å bruke den i en størrelse på 
omtrent 20 mm. Minste tillatte størrelse 
er 15 mm. 

 
 

EKSEMPEL:Gul kløvermark sammen med figur  på brun bakgrunn.
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Kløvertrademark 368

Kløvertrademark 2612

Kløvertrademark 138

Kløvertrademark neg.

Kløvertrademark 355

Kløvertrademark 247

Kløvertrademark 116

Kløvertrademark 2995

Kløvertrademark 194

Kløvertrademark 463 Kløvertrademark wg5

Kløvertrademark 315

Kløvertrademark 192

LaST NED KLøVERTRaDEMaRK:
ASEINDDi EPS format på www.4h.no
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Kløvereng
Kløverengene	benytter	fargegruppene	til	å	lage	et	
dekorativt	mønster	som	kan	brukes	til	bakgrunner.	

Kløverengene egner seg godt til forsider 
og/eller i sammenhenger hvor man 
trenger litt farge og liv, men kanskje ikke 
har et godt bilde tilgjengelig. 

Hvis det skal settes tekst oppå 
kløverengene må det tas hensyn til 
lesbarheten ved at teksten settes 

med hvit farge, størrelsen ikke blir for 
liten og at tekstmengden begrenses. 
Ved bruk er det viktig å ta hensyn til 
at proporsjonene i kløverengen ikke 
ødelegges.

Kløverengene fungerer best hvis du har 
Adobe InDesign tilgjengelig.
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Kløvereng 355

Kløvereng 368 Kløvereng 2995

Kløvereng 315 Kløvereng 192Kløvereng 194

Kløvereng 247

Kløvereng 2612

Kløvereng 138

Kløvereng 463 Kløvereng wg5Kløvereng 116

Kløvereng i programfargene:
Natur Samfunn KulturHelse

 
 

Eksempel:Kløvereng i kulturfargen (Kløvereng 247) brukt som bakgrunn på A3 plakat. Overskriften er satt med Impact hvit og gul profilfarge (Pantone 116). Brødteksten er i hvit 
Arial.

LaST NED KLøVERENG:
ASEINDD ASEINDDi to formater på www.4h.no

http://www.4h.no/FLIB/2019-PNG_zippet.zip
http://www.4h.no/FLIB/2022-JPG_zippet.zip


20

Kløverskop

Kløverskopet egner seg godt til forsider 
og/eller i sammenhenger hvor man 
trenger litt farge og liv, men kanskje ikke 
har et godt bilde tilgjengelig. 

Hvis det skal settes tekst oppå 
kløverskopet må det tas hensyn til 
lesbarheten ved at teksten settes med 

hvit farge, størrelsen ikke blir for liten og 
at tekstmengden begrenses. 

Det kan gjerne plasseres en kløver i 
«kjernen» på kløverskopet, men det 
er viktig at den er godt synlig, enten 
negativ eller i en farge som har god 
kontrast til kløverskopet i bakgrunnen.

Kløverskopene	benytter	i	likhet	med	kløverengene	
fargegruppene	til	å	lage	et	grafisk	uttrykk	ut	av	
kløveren.

 
 Praktisk bruk:Grønt kløverskop brukt som bakgrunn på plakat. Overskriften er satt med Impact og orange profilfarge (Pantone 138). Brødteksten er i hvit 

Arial.
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LaST NED KLøVERSKOP:
ASEINDD ASEINDDi to formater på www.4h.no

Kløverskop gronn

Kløverskop lilla

Kløverskop blå

Kløverskop gul

Kløverskop rød

Kløverskop brun

http://www.4h.no/FLIB/2023-EPS_zippet.zip
http://www.4h.no/FLIB/2024-JPG_zippet.zip
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Ikoner
Ikoner	er	en	meget	effektiv	måte	å	få	
frem	et	budskap	på.	

Programikoner
Programmet til 4H er delt inn i kategoriene 
natur, helse, kultur og samfunn. Hver 
kategori har fått sitt eget ikon, som finnes i 
en farget og negativ variant.

Ikonene kan brukes på prosjekthefter, 
nettsider og andre steder hvor programmet 
omtales. Ikonene bør ikke brukes i en 
mindre størrelse enn 10 mm i diameter. 

Generelle ikoner
4H har ett sett med generelle 
ikoner som kan brukes på 
nettsider og trykksaker. 
Ikonene finnes i en farget og 
en negativ variant. Ikonene 
kan brukes fritt, men må stå i 
riktig sammenheng. De bør ikke 
brukes i en mindre størrelse enn 
10 mm i diameter.
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Helse farge Helse negativ

Besøksadresse farge Besøksadresse negativ

Telefon farge Telefon negativ

Kultur farge Kultur negativ

Postadresse farge Postadresse negativ

Internett farge Internett negativ

Samfunn farge Samfunn negativ

E-post farge E-post negativ

Natur farge Natur negativ

Print farge Print negativ

Programikoner

Generelle ikoner

LaST NED GENERELLE IKONER:

LaST NED PROGRaMIKONER:

ASEINDD

ASEINDD

ASEINDD

ASEINDD

i to formater på www.4h.no

i to formater på www.4h.no

http://www.4h.no/FLIB/2030-EPS_zippet.zip
http://www.4h.no/FLIB/2028-EPS_zippet.zip
http://www.4h.no/FLIB/2031-PNG_zippet.zip
http://www.4h.no/FLIB/2029-PNG_zippet.zip
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Grid
Grid	er	hjelpelinjer	som	tekst	og	grafikk	plasseres	
i	forhold	til.	4H	har	sitt	eget	grid	for	å	sikre	
konsekvent	plassering	av	visuelle	elementer.	Ved	
riktig	bruk	av	griden	blir	komposisjonen	av	siden	
et	profilelement	i	seg	selv.	

Hvit kant
Alle trykksaker i 4H skal som hovedregel 
ha 8 mm hvit kant. Er formatet mindre 
enn A5 (148 x 219 mm) reduseres den 
hvite kanten til 4 mm. På store formater, 
større enn A3 (297 x 420 mm), bør 
den økes til 16 mm eller mer. På små 
trykksaker som visittkort og lignende 
kan den hvite kanten utelates.
 
Bunnlinje
Alle trykksaker i 4H skal som 
hovedregel ha en farget bunnlinje med 
kjerneverdiene (Klart hode • Varmt 
hjerte • Flinke hender • God helse) 
og avsender. Teksten settes i Impact, 
størrelse 13 - 16 punkt, hvit skrift. 

Kjerneverdiene plasseres til venstre 
og avsender til høyre. Avsender er 
4H Norge, 4H fylkesnavn eller 4H 

klubbnavn. Bunnlinjen skal alltid være 
8 mm høy og kan fylles med en valgfri 
profilfarge, kløverskop eller kløvereng. 
Brukes farget boks/bakgrunn bak 
avsender skal denne være grønn. 
Unntak:	dersom bunnlinjen er grønn 
skal boksen være oransje. 

God lesbarhet
Alle trykksaker skal ha god lesbarhet.
Det oppnås ved å:
• Øke linjeavstanden til mellom 1,3 og 

1,8 ganger. I Word brukes halvannen 
linjeavstand.

• Sikre at det er god kontrast mellom 
tekst og bakgrunn.

• Å sette større mengder tekst i sort på 
hvit bakgrunn og unngå å bruke for 
mange ulike farger på overskriftene.

• Ikke velge for liten størrelse på skriften. 
Normalt er 9-11 punkt lett å lese. 
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Eksempler på bunnlinjer:

Marger og grid på a4 format:

Bunnlinje med grønt kløverskop og tekst i 15 punkt Impact, hvit farge.

Bunnlinje med grått kløverskop og tekst i 15 punkt Impact, sort farge.

Bunnlinje med kløvereng i samfunnfargen (Pantone 2995) og tekst i 15 punkt Impact, hvit farge.

4H Norge

4H Telemark

4H Sogn og fjordane

Klart hode • Varmt hjerte • Flinke hender • God helse

Klart hode • Varmt hjerte • Flinke hender • God helse

Klart hode • Varmt hjerte • Flinke hender • God helse

8 mm hvit kant 
til alle sider. På 
formater større enn 
A3 kan det være 
hensiktsmessig 
med større hvit 
kant. 

Bunnlinje med 
kjerneverdier og 
avsender. Skal 
være 8 mm høy, 
men ellers ha like 
stor hvit kant rundt 
som resten av 
trykksaken.

2 mm luft mellom 
bunnlinjen og øvrig 
grafikk. 

Logoen bør stort 
sett plasseres 
oppe til høyre. 
Størrelsen på 
kløveren skal være 
lik avstanden til 
den hvite kanten. 
På A4 format vil 
logoen stå med 
16 mm luft til 
yttre høyre kant 
og topp, fordi 
kløveren er  
8 mm bred og det 
er 8 mm hvit kant. 

LaST NED GRIDKaRT:
ASEINDD ASEINDDTre forskjellige gridkart på www.4h.no
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Maler
Profilen	til	4H	består	av	ett	sett	med	maler	som	
utgangspunkt	for	produksjon	av	trykksaker.	

Papirkvalitet
Alle trykksaker fra 4H skal trykkes på 
ubestrøket papir. Det vil si papir med 
en ru overflate, som for eksempel 
kopipapir. Tykkelsen på papiret angis 
med betegnelsen gramvekt (g/m2), altså 
hvor mye papiret veier per kvadratmeter. 

Vanlig kopipapir er forholdsvis tynt og 
har en gramvekt på 90 g/m2, mens 
postkort er tykkere og stivere og har en 
gramvekt på 250 g/m2.   

Noen	gode	råd	for	valg	av	papir:
• Er formatet (størrelsen) på trykksaken 

lite (for eksempel postkort) bør du 
velge papir med en tykkelse på  
250 g/m2 eller mer.

• Blader og hefter med mange sider 
kan godt ha et tykkere omslag, for 
eksempel 250 g/m2, mens materien 
har 120 – 170 g/m2. 

• Plakater i A3 eller større format kan 
trykkes på 120 – 150 g/m2. 

Papirguide	(alle	mål	i	millimeter):
A0 841 x 1189 
A1 594 x 841 
A2 420 x 594 
A3 297 x 420 
A4 210 x 297 (mest vanlig) 
A5 148 x 210 
A6 105 x 148 
A7 74 x 105
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Konvolutter

Brevark

4H NorgeKlart hode • Varmt hjerte • Flinke hender • God helse

Postadresse: Postboks 113, 2026 Skjetten • Besøksadresse: Bråteveien 200, 2013 Skjetten • Telefon: 64 83 21 00 • Telefaks: 64 83 21 19
E-post: 4hnorge@4h.no • Internett: www.4h.no • Bankgiro: 9365 11 70352 • Organisasjonsnummer: 943 838 240

4H Norge Klart hode • Varmt hjerte • Flinke hender • God helse

4H Norge
Postboks 113, 2026 SKJETTEN 

Brevarkmalen har logo og postal 
informasjon for 4H Norge ferdig utfylt. 
Ved bruk i fylke eller klubb endres 
informasjonen som ligger i bunnteksten. 
Alle tekst skal skrives med Arial, 10 
punkt størrelse og 1,5 linjeavstand. Det 
er viktig å ikke knipe på størrelse og 
linjeavstand hvis teksten går utover en 
side. Benytt heller baksiden på arket.

Konvoluttmalene er i C5 og EC4 format. 
Konvoluttene tilpasses til lokale forhold 
ved å gjøre endringer i den postale 
informasjonen. Det kan benyttes andre 
farger på bunnlinjen.

Minibrev

4H NorgeKlart hode • Varmt hjerte • Flinke hender • God helse

Postadresse: Postboks 113, 2026 Skjetten • Besøksadresse: Bråteveien 200, 2013 Skjetten • Telefon: 64 83 21 00 • Telefaks: 64 83 21 19
E-post: 4hnorge@4h.no • Internett: www.4h.no • Bankgiro: 9365 11 70352 • Organisasjonsnummer: 943 838 240

MinibreV ring Følg opp Til orientering

Minibrevene er blokker i A5 format som 
er praktiske til å notere ned små korte 
meldinger på. Minibrevene kan tilpasses 
til lokale forhold ved å gjøre endringer 
i den postale informasjonen. Fylker og 
klubber kan benytte andre farger på 
bunnlinjen.

LaST NED:
ASEINDDminibrev fra www.4h.no

http://www.4h.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1320&DGI=1320
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Visittkort
... å lære ved å gjøre!

4H Norge

Visittkortene er tosidig i et stående 
format (55 x 85 mm).

Plakat

Presentasjon
Klart hode  •  Varmt hjerte  •  Flinke hender  •  God helse 4H Norge

4H Norge
Å lære ved å gjøre!

Klart hode  •  Varmt hjerte  •  Flinke hender  •  God helse 4H Norge

4H Norge
• Necates evendandebis re con 

nestiumquis accupis 
totamustrum quam aut voles 
eiur reictur, con cumqui sunt.

• Necates evendandebis re con 
nestiumquis accupis 
totamustrum quam aut voles 
eiur reictur, con cumqui sunt.

4H Norge

Plakat A3
La et rem hillignit volore venissimpos 

vollore ptatior aut venis dolut voluptist.

Klart hode  •  Varmt hjerte  •  Flinke hender  •  God helse

4H NorgeKlart hode  •  Varmt hjerte  •  Flinke hender  •  God helse

Plakat A3
La et rem hillignit volore venissimpos 
vollore ptatior aut venis dolut voluptist.

4H Norge

Plakat A3
La et rem hillignit volore venissimpos 
vollore ptatior aut venis dolut voluptist.

4H NorgeKlart hode  •  Varmt hjerte  •  Flinke hender  •  God helse

Plakat A3
La et rem hillignit volore venissimpos 
vollore ptatior aut venis dolut voluptist.

Klart hode  •  Varmt hjerte  •  Flinke hender  •  God helse 4H Norge

4H Norge
• Necates evendandebis re con nestiumquis accupis totamustrum 

quam aut voles eiur reictur, con cumqui sunt.

• Necates evendandebis re con nestiumquis accupis totamustrum 
quam aut voles eiur reictur, con cumqui sunt.

• Necates evendandebis re con nestiumquis accupis totamustrum 
quam aut voles eiur reictur, con cumqui sunt.

• Necates evendandebis re con nestiumquis accupis totamustrum 
quam aut voles eiur reictur, con cumqui sunt.

Klart hode  •  Varmt hjerte  •  Flinke hender  •  God helse 4H Norge

Presentasjonen er i PPT format 
(Powepoint) og inneholder fire 
forskjellige sidemaler.

Plakatmalen er i A3 format og finnes i fire 
forskjellige varianter. I malen er kløvereng 
brukt som bakgrunn, men kløverskopet 
kan brukes på samme måte.

ASEINDDASEINDD

Forside

Tekstside med bilde

Tekstside

Bildeside

Beate Patay
Kommunikasjonsleder

Telefon: 64 83 21 06
Mobil: 415 62 264
E-post: beate@4h.no
Internett: www.4h.no

Besøksadresse: 
Bråteveien 200, 2013 Skjetten

4H Norge

LaST NED:

LaST NED:

ASEINDD
presentasjon fra www.4h.no

plakat fra www.4h.no

http://www.4h.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1320&DGI=1320
http://www.4h.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1320&DGI=1320
http://www.4h.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1320&DGI=1320
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Brosjyre og flyere

4H Norge

Invitasjon
Bea a volum dio. Sundit, consed erum, 
quam facit possin nis resteseque 
nim ligent dit, sed quassi cus re quos 
dellaboreped maximi, sit volori beaquat 
doluptatur restrum qui doluptat aut 
possent doluptat.

4H Norge

Invitasjon
Bea a volum dio. Sundit, consed erum, quam facit 
possin nis resteseque nim ligent dit, sed quassi cus 
re quos dellaboreped maximi, sit volori beaquat 
doluptatur restrum qui doluptat aut possent doluptat.

4H Norge

Invitasjon
Bea a volum dio. Sundit, consed erum, quam facit 
possin nis resteseque nim ligent dit, sed quassi cus 
re quos dellaboreped maximi, sit volori beaquat 
doluptatur restrum qui doluptat aut possent doluptat.

AvsenderAvsender

Brosjyre
(190 x 190 mm)

Lupta ne est omn
Ommoluptae. Nequunt, quiaectia consedi 
psaessit labores cone vel imilluptatio molupta 
a alit, eatemque vendi natio voluptatam quam 
sunt et illore essus

Avsender

Brosjyre A4
(210 x 297 mm)

Avsender

Brosjyre A5
(148 x 210 mm)

Invitasjonsmalen er i A6 format 
(standard postkortstørrelse). Den kan 
enkelt tilpasses til lokale forhold og kan 
også brukes som utgangspunkt for å 
lage hilsninger, beskjedlapper og annet.

Annonsen er to spalter bred (80 mm) 
med variabel høyde. Malen har grønt 
kløverskop, men dette kan erstattes med 
kløverskop eller kløvereng i annen farge.

Brosjyremalen kommer i tre forskjellige 
formater: A4, A5 og 190 x 190 mm. 
Flyerne kommer i A4 og A5 størrelse. 
Malene kan enkelt utvides og tilpasses 
lokale forhold. Malen har grønt 
kløverskop, men dette kan erstattes med 
kløverskop eller kløvereng i annen farge.

Invitasjon

annonser
Pa corentiaes ma

4H Norge

Harum rat. Voluptio officium fugit, ipit ex est posapit lam et que esedit, iducienim rate latiunt 
otaquid et andestium hit omnimintur aut omnieni hitende bisimi, qui il et odipidi occae net a 
estibus rectibe archill estion repe voluptios alignim hillaborepel ium deles rerchil ipit ped quo 
estium sed endi dunt liquisc iuscipsam voluptur? Qui ditas dolori ut excersp erchil ma nos es 
quistio. Nam, quid que re, nonsequ idebitios quisquidunt porem id estioris conemo to dem ulpa 
ipictor esequos mo id mos molo occate libus volor simodig enihilicim et modigni mporaerupti.

Ehendel millentiae

Ignatur, con comnis ma nus dolorro velesed est ea ipid ut latempo 
rempor accus aperspe ligenimodis magniatum ut volupta quistem quiae. 
Muscipsapit aliqui optaten iatectorest officietur? Expeditatus net am 
eturecta nias dolutaerunt faccum atiorrore, sus, nosapidenis as nullaboris

Postadresse: Postboks 113, 2026 Skjetten • Besøksadresse: Bråteveien 200, 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 21 00 • Telefaks: 64 83 21 19 • E-post: 4hnorge@4h.no • Internett: www.4h.no

Pa corentiaes ma

4H Norge

Harum rat. Voluptio officium fugit, ipit ex est posapit lam et que esedit, iducienim rate latiunt 
otaquid et andestium hit omnimintur aut omnieni hitende bisimi, qui il et odipidi occae net a 
estibus rectibe archill estion repe voluptios alignim hillaborepel ium deles rerchil ipit ped quo 
estium sed endi dunt liquisc iuscipsam voluptur? Qui ditas dolori ut excersp erchil ma nos es 
quistio. Nam, quid que re, nonsequ idebitios quisquidunt porem id estioris conemo to dem ulpa 
ipictor esequos mo id mos molo occate libus volor simodig enihilicim et modigni mporaerupti.

Ehendel millentiae

Ignatur, con comnis ma nus dolorro velesed est ea ipid ut latempo 
rempor accus aperspe ligenimodis magniatum ut volupta quistem quiae. 
Muscipsapit aliqui optaten iatectorest officietur? Expeditatus net am 
eturecta nias dolutaerunt faccum atiorrore, sus, nosapidenis as nullaboris

Postadresse: Postboks 113, 2026 Skjetten • Besøksadresse: Bråteveien 200, 2013 Skjetten
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ASEINDD

ASEINDD

ASEINDD

ASEINDD

ASEINDD

LaST NED:

LaST NED:

LaST NED:

annonser fra www.4h.no

invitasjoner fra www.4h.no

brosjyrer og flyere fra ww.4h.no

http://www.4h.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1320&DGI=1320
http://www.4h.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1320&DGI=1320
http://www.4h.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1320&DGI=1320
http://www.4h.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1320&DGI=1320
http://www.4h.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1320&DGI=1320



