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▪ Organisation

▪ Vedtægter

▪ Ambition

▪ Udviklingsmål:1

▪ Værdier

▪ Udviklingsmål:2

2

FDF udvikler sin ”kernefortælling”

▪ Profil og udtryk

▪ Udviklingsmål:3



Det unikke ved FDF

• Formålet – mødet med evangeliet

• Frivilligheden – ligger i vores navn og DNA

• Ambitionen – på børnenes vegne

• Værdierne – FDFs fundament

• Måden vi møder børn på – FDF pædagogik



Projektet

Mærkefi-
losofi

Grafisk 
profil & 

logo

Beklæd-
ning

Navne og 
udtryk

Videns 
spor

Profil & 
Udtryk

Formålet med at kigge på FDFs profil og udtryk

1. Tydelig afsender – man skal kunne se det er
FDF

2. Sammenhæng til Ambitionen og FDFs 
historiske identitet

3. “Rydde op”, samt se på om der er barrierer for 
nye medlemmer I dag



FDF-beklædning gennem tiden



Forskelle på opfattelsen af skjorten

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Spejderagtig Praktisk Gammeldags Kedelig Nørdet Moderne Flot

Ekstern FDFere

Kilde: YouGov på vegne af FDF marts 2017 blandt 1.000 danskere over 18 

år med børn, samt intern undersøgelse med 2.267 FDFere 15+ august 2017.
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Hvilke aktiviteter forbinder du primært 
med FDF?
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Bål og lignende Sommerlejr Vandreture Leg Musik og sang

Eksterne FDFere

Kilde: YouGov på vegne af FDF marts 2017 blandt 1.000 danskere over 18 år med 

børn, samt intern undersøgelse med 2.267 FDFere 15+ august 2017.
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Ønsker til FDF-beklædning

• Flere beklædningsalternativer.

• Mindre uniform udtryk.

• Nemmere at finde noget, der passer dig.

• Flere muligheder i forskellige situationer
og forskellige temperaturer.

• Flere alternative beklædningsgenstande
er ikke et fravalg af skjorten.



FDF-beklædning 
hos 55°NORD



Ledernes ønsker til supplerende beklædning
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Ledere
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Medlemmer under 15 år

Kilde: YouGov på vegne af FDF marts 2017 blandt 1.000 danskere 

over 18 år med børn, samt intern undersøgelse med 2.267 FDFere

15+ august 2017.



Design guide – Lag på lag
Arbejdsgruppen foreslår at der fremadrettet laves en designguide for FDF-beklædning, som 55 nord skal arbejde inden for 

når der udbydes supplerende beklædning. I den skal indgå følgende:

1. FDF beklædning består af primær beklædning og Sekundær beklædning.

2. De to forskellige farver er valgt, således at primær og sekundær kan benyttes sammen, som lag på lag.

Primærbeklædningen er i ”skjortefarven”

Sekundærbeklædning er en mørkere blå.

I sekundær beklædning kan ligeledes bruge en mørkere blå med FDF-mønster.

I beklædning med lynlås isættes en legestarter



Mere at vælge i mellem









Skjorte



Den årlige T-shirt  - landsmødeudgaven



Mærker



Mærker i dag 

• Niveau 1-5 er pædagogiske mærker.

• Niveau 6-10 er faglige mærker. 

• Systemet lægger op til differentiering.

• De øverste niveauer er tiltænkt ledere.



En ny 
mærkefilosofi

• Der skal være større sammenhæng 
til ambitionen.

• Mærker er noget, vi tager i 
fællesskab og i kredsen. 

• Fokus på fælles oplevelser frem 
for individuelle præstationer.

• Mærker er for børn og unge.



Navne og 
udtryk

• Har vi i FDF navne eller udtryk, 
der er indforståede for ikke-
medlemmer?

• Kan det blive tydeligere for 
udefrakommende, hvad FDF er, 
og hvor i ”FDF-systemet” man 
hører til?



Klassenavne

Alder FDF nuværende A: FDF alder B: FDF rolle C: FDF rolle D: Bidrage med E: Taksonomi F: Alder
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Numlinge
Rolling / Myr / 

Pus
Kanut Rolling/ Myr/ Pus Mikro
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6
Puslinge Pusling Terne Nor Mikroput

7

8
Tumlinge Tumling Pog Purk Miniput
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10
Pilte Pilt Pilt Lilleput
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Væbnere Junior Væbner Væbner Junior
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Seniorvæbnere

Page / Knabe / 

Drabant
Knøs Yngling
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Seniorer Senior
Knøs / Ridder / 

drot
Junker Senior17
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Grafisk identitet 



Vores visuelle udtryk i dag



Ønsker til grafisk profil

➢ Ensrette brug af farver – tydelig FDF-identitet

➢ Fremhæve navnet – “Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund”

➢ Ny karakteristisk typografi til FDF

➢ Løse sammenstilling af FDF og skjold

• Evt. nyt skjold



Farver i dag



Nye FDF farver



Typografi i dag













































Frem mod landsmødet

• Juni: Sommermøder i landsdelene.

• August: opsyede modeller af beklædning kan ses til forskellige FDF-begivenheder.

• Fredag den 28. september 2018 kl. 12, frist for at opstille kandidater og forslag.

• 12. oktober: Dagsorden udsendes.

• Oktober: Forlandsmøder i alle landsdele.

• November: Landsmøde på Nyborg Strand.



”Jeg vil ikke ønske, at FDF altid må bære den 
form, den har haft eller har, men jeg vil 
ønske, at FDF altid må svare de krav, som 
tiden stiller det, for at det kan løse sin 
opgave”. 

FDFs stifter Holger Tornøe sagde ved 20 års jubilæet.



• Mærker er noget, vi tager i fællesskab og i kredsen

• Fokus på fælles oplevelser frem for individuelle præstationer

• Mærker er for børn og unge.

Mærke-

Filosofi

Grafisk profil

Beklædning


