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GÖR SÅ
HÄR !
Att skriva, skicka in
bilder och annonsera i
Boxerbladet – råd, tips
och instruktioner.

Boxerbladet är Svenska Boxerklubbens medlemstidning. Vi har som mål
att vara en av landets bästa rastidningar. Tidningen ges ut till medlemmar
och prenumeranter med fyra nummer
per år med en upplaga på 1000 ex.
Boxerbladets format
Tidningens format är 210x260 mm
och alla sidor är i fyrfärg. Tidningen
trycks på Alinea Medieteknik i Sollefteå.
Hustypsnitt är Adobe Garamond och
Proxima Nova.
Skribenter
• Leverera text separat från bilder.
Om du placerar bilder i din text,
skicka även bilderna separat.
• En layoutad sida med rubrik,
mellanrubriker, ingress och bilder
rymmer ca 3 500 tecken, inklusive
mellanslag.
• Var noga med att faktagranska alla
uppgifter i artikeln. Kontrollera
också att alla namn är rättstavade.
• Redaktionen redigerar vid behov i
texten, samt gör ett urval bland de
bilder du skickar in. Självklart sker
det i ett samarbete. Du föreslår
ändringar och accepterar slutkorrekBoxerbladets redaktion
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tur av din artikel innan den går i
tryck.
• Manusstopp anges i Boxerbladet
och på Boxerklubbens webbplats,
boxerklubben.org. Tiden brukar vara
ca en månad innan planerad utgivningsdag. Respektera manusstoppet – det underlättar redaktionens
arbete.
Skribenter för LO-ruta
• Varje lokalområde har en halv sida i
Boxerbladet till sitt förfogande.
• Räkna med ca 2 800 tecken, inklusive
mellanslag för en ruta helt utan
bilder och ca 1500 tecken för en
ruta med två mindre bilder.
• Skriv gärna bildtexter där det
framgår vilka personer och hundar
som är med på bilderna.
• Vid behov kan din text behöva
redigeras, t ex om den är för lång.
• Om du lämnar in flera bilder, ge
gärna en prioritering.
• Allt material till LO-rutan läggs upp
på Dropbox “LO-rutorna”. Redaktören för LO-rutorna delar dropboxmappen till alla LO-skribenter.
• När ett korrektur är klart blir du
meddelad. Nu kan du korrekturläsa
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texten och själv ge kommentarer.
• Manusstopp för LO-rutan hittar du i
Boxerbladet och på Boxerklubbens
webbplats, boxerklubben.org. Respektera manusstoppet – det underlättar redaktionens arbete.
Bilder
En bild säger mer än tusen ord men
håller inte bilden tillräcklig kvalitet
för tryck, kan vi inte publicera den.
Genom att tänka på några få saker
kan du skicka rätt bild på en gång:
• Leverera helst bilden i originalformat, dvs. obeskuren och obearbetad.
• Skicka inte uppenbart små bildfiler
som är under 100 Kb.
• Hämta helst inte bilder från Facebook eller skicka via Messenger då
de automatiskt komprimerar bilder
på ett negativt sätt.
• Bilder kan levereras i olika format,
tex jpeg, tiff och psd. Du kan självfallet också skicka en pappersbild
som vi skannar in och skickar tillbaka.
• Tyvärr har vi ingen möjlighet att
ersätta fotografen men självfallet
anger vi alltid fotografens namn. Vi
vill därför att du anger vem som har
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tagit bilden och att du har fått
fotografens tillåtelse att använda
den.
Boxerkalendern
Boxerklubben gör av tradition den
populära Boxerkalendern med stiliga
boxerbilder och årets alla viktiga
boxerhändelser. Här följer några tips
för att just din bild ska komma med i
kalendern:
• Du ska vara medlem i Boxerklubben för att skicka in bidrag.
• Kalendern är i liggande format och
bilder i stående format är därför
svåra att använda.
• Välj ut dina allra bästa bilder som
fångar boxerns själ. Är bilden skarp?
Finns det något störande i bakgrunden?
• Bilderna behöver vara i originalstorlek (minst 3580x2550 pixlar)
för att kunna tryckas i A4-format.
• Skicka bara in lågupplöst bilder om
du vet att du har tillgång till högupplöst bild.
• Skicka bara in bilder där någon
annan är fotograf om du vet att du
har lov att använda bilden.
Annonsera
Vi välkomnar såväl kommersiella som
medlemsannonser i Boxerbladet.
• Som medlem annonserar du alltid
för medlemspris och får gratis hjälp
med annonsutförande. Du är
välkommen att hanhundsannonsera, lämna in kornings- och vinnarannonser och självfallet att julannonsera. Bedriver du någon verksamhet får du också annonsera till
medlemspris.
• Färdig annons levereras som tryckbar pdf eller högupplöst jpeg (300
dpi, RGB) i rätt storlek (se formatlistan).
• Annons som görs i ordbehandlingsprogram som t ex Word är bara ett

Pixlarna avgör

ANNONSPRISER
Kommersiella
1/1 sida
1900 kr
1/2 sida
1100 kr
1/4 sida
600 kr
1/6 sida
500 kr
Pluggannons
200 kr
Annonsutförande 500 kr
Förbeställd annons 4 nr
i följd: 10 % rabatt

Dpi viktig vid utskrift

Medlem
1/1 sida
1/2 sida
1/4 sida
1/6 sida
Pluggannons

En digital bild är uppbyggd av
pixlar och ju fler pixlar bilden har
desto fler detaljer finns i bilden.
Ett annat ord för mängden pixlar
är bildupplösning. En systekamera med 18 Megapixel (18 miljoner pixlar) har många fler pixlar
och alltså bättre bildupplösning
än en kamera med 7 Megapixel.
En digital bildpixel har ingen
bestämd storlek. Vid utskrift på
papper måste man därför ange
hur många pixlar som ska få
plats på varje centimeter. Fast i
tryckvärlden brukar man tala
om dpi, (dots per inch, dvs prickar/pixlar per tum).
I tidningstryck krävs 300dpi
för att det ska bli en riktigt bra
bild där ögat inte kan urskilja
pixlarna. En datorskärm behöver
inte ha lika tätt mellan pixlarna
och därför blir ofta en bild märkbart mindre i tryck än vad den
ser ut att vara på dataskärmen.

1100 kr
700 kr
400 kr
300 kr
100 kr

Vinnar- /hanhundsannons
1/4 sida
300 kr
1/6 sida
200 kr
Julannons
1/1 sida
1/2 sida
1/4 sida

800 kr
500 kr
300 kr

Annonsformat

Filstorlek för Dummies
Filstorlek
60 Kb _
200 Kb _
2 MB _
Pixlar
350x350 _
1000x600 _
3580x2550 _

Blir i tryck
Kan ej tryckas
Liten bild
Stor bild
Blir i tryck (300dpi)
3x3 cm
8,5x5 cm
A4 (kalenderbild)

Med hjälp av antalet pixlar kan
du veta exakt hur stor bilden kan
bli i tryck. Antalet pixlar ser du
genom att högerklicka på en PC
och sedan välja egenskaper. Har
du en Mac klicka Cmd+ i.

A

BAKSIDA

1/1
1/1-sides annons A Baksida
Bredd 186mm, Höjd 189 mm

underlag för en annons, det vill
säga den kan visa hur du har tänkt
att annonsen ska se ut.
• Vill du ha hjälp med annonsutförande, leverera alltid text och bild
separat.
• Leverera materialet, om inte annat
överenskommes, till:
annonser@boxerklubben.org.

BAKSIDA

Datorskärmar är förstås olika. Men ofta
blir en bild bara en tredjedel så stor i tryck
som den ser ut på en modern dataskärm.

1/1-sides annons A Baksida
- utfallande. Bredd 210 mm, Höjd
201 mm + 3 mm utfall.

B

1/1

A

B

1/1

1/1

1/1-sides annons A
Bredd 182 mm, Höjd 228 mm

A
1/2

1/1-sides annons B - utfallande
Bredd 210 mm, Höjd 260 mm
+ 3 mm utfall.

1/2-sides annons A
Bredd 182 mm,
Höjd 112 mm

B

C

A

1/2

1/2

1/4

1/2-sides annons B - utfallande
Bredd 210 mm, Höjd 127 mm
+ 3 mm utfall

B 1/4

1/2-sides annons C
Bredd 86 mm,
Höjd 228 mm

1/4-sides annons A
Vinnarannons
Bredd 86 mm, Höjd 111 mm

B

A

A

1/6

1/6

PLUGG

1/4-sides annons B
Bredd 182 mm,
Höjd 54 mm

1/6-sides annons A
Vinnarannons
Bredd 57 mm,
Höjd 111 mm

Annonsformat
Hel- och halvsidesannons kan även göras utfallande,
dvs. att den fyller hela sidan ända ut i kant. En sådan
annons görs med 3 mm utfall, vilket betyder att den

Pluggannons
57x35 mm

1/6-sides annons B
Bredd 86 mm,
Höjd 73 mm

görs 3 mm större runt om för att inte riskera att det
råkar bli en vit kant efter skärningen på tryckeriet .
Vinnarannons är endast stående 1/4 och 1/6.

