
THE HERO
WE KILLED

Our journey towards shared 
product ownership



Rødovrespejderne er en fantastisk samling af 
sunde energiske spejdere og engagerede 
spejderledere.

Spejderne gør en forskel for hinanden med 
ugentlige spejdermøder og fede ture i 
weekenden. Et støt stigende medlemstal er 
udtryk for en spejdergruppe i bevægelse.

Vi ønskede at forny det nuværende logo af to 
grunde.



1. Et nyt logo afspejler den bevægelse der 
er i spejdergruppen, både i 
medlemsfremgang, men også 
initiativrigheden og engagementet.

2. Et nyt logo gør det nemmere at bruge på 
f.eks. tøj og andre digitale medier. Det 
gamle var i dårlig forfatning og 
originaltegningerne fandtes ikke.



Our story 
Gather participants’ input
How we work now
Open dialogue - what works for you

•
•
•
•



Problems

Backlog with 
bottlenecks

Kort / Kompas Spejder / Natur / Vand
Tørklædefarver

Varetegn / Rødovre



Problems

It works on my end



Primære logo til 
anvendelse på både 
trykte- og digitale 
medier.

“Glad spejder” er 
arvet fra det tidligere 
logo. Der er ingen 
umiddelbar historie 
til motto’et, men vi 
føler det knytter sig 
til Rødovrespejderne



Problems

It’s the manager’s fault

Variant til brug som 
ikon eller ved små 
visualiseringer. 

Sekundær logo, da 
afsenderen ikke er 
tydelig.



All of these are 
common problems

Tredje variant af 
logoet, til brug på 
vandret-orienterede 
emner og hvor 
afsender skal være 
meget tydelig









Det nye logo kan bl.a. 
bruges til såkaldt 
“Merch”, hvor 
spejderne kan købe 
udvalgte stykker tøj 
med vores logo. 

Spejderne tjener en 
lille smule pr. solgt 
genstand, som kan 
bruges til aktiviteter i 
gruppen.

Igennem 
Spreadshirt.dk kan vi 
undgå at skulle 
lagerføre og håndtere 
salg.



Vi håber I vil tage 
godt imod det nye 
logo, vi glæder os til 
at tage det i brug.

Bemærk venligst at 
det ikke er tilladt at 
anvende 
Rødovrespejdernes 
logo uden 
forudgående aftale.

Logoet er sponsoreret af 
Digitalbureauet “Abtion”


