
 

Svensk Welshponny Årsbok 2017 
Så var det då dags för en ny årsbok igen. Tycker att de kommer väldigt tätt numera. Jag hade mer eller 

mindre bestämt mig för att det nog skulle vara dags att sluta med produktionen av årsböcker, men efter 

påtryckningar och hejarop från en del av mina welshvänner så ändrade jag mig och eftersom huvudet hänger 

med någotsånär så blir det en bok till. Jag har t.o.m gjort en del reportage redan och fått löften om bidrag 

från några som har något att berätta. Jag hoppas att det är många fler som vill vara med och skriva i boken. 

Det finns säkert många som gjort resor, tävlat, visat på utställning och som har ponnyer som de vill berätta 

om. Jag vill också ha bilder från er från utställningar, tävlingar, 3-årstest eller bara fina bilder från det 

dagliga livet med ponnyerna. 

Så vill jag förstås ha annonser. Det är förutsättningen för att det skall bli en tjock och trevlig bok. Dels 

hjälper det till att finansiera tryckningen av boken och så är det ett bra tillfälle för er att marknadsföra era 

hingstar och/eller er uppfödning.  Jag vet att många, trots att det finns så mycket tillgängligt på nätet när det 

gäller att visa sina ponnyer, tycker om att ta fram boken när de letar efter ett stuteri eller andra uppgifter eller 

bilder på ponnyer. Det finns också en del som läser årsböckerna om och om igen. Det finns ju ganska många 

vid det här laget (24 st).  

Kostnaden för annonserna är samma som föregående år: 

Helt uppslag färg   Kr 2.700:- 

1/1 sid färg    Kr 1.700:- 

½ sid färg    Kr 1.200:- 

1/1 sid svart/vit   Kr 1.200:- 

Det ingår så många bilder som du vill ha med. Ej moms. 

Vi vill ha annonserna i PDF-format och bilderna skall helst ha hög upplösning. Annonserna skall göras med 

utfall, dvs att man skall lägga till 2 mm runt hela annonsen som i samband med bindningen av boken kan 

skäras bort om man vill att annonsen skall täcka hela sidan. Om du vill veta mer om vad ”utfall” betyder eller 

andra tekniska saker så kan du kontakta Dan-Åke på Tryckeriet (danake@tryckerietvaldemarsvik.se 

Kom också ihåg att oftast så blir färgerna mörkare/starkare än vad de är i ditt original. Tänk också på att 

använda en färg på texten som syns mot bakgrunden. Om du är osäker så skicka över annonsen till Dan-Åke 

så att han kan kolla  om färgen blir ok. 

Om du inte kan göra din egen annons så skicka över underlaget till mig så hjälper vi till. Vi tar inte ut någon 

extra kostnad, bara om vi måste göra omfattande retucheringar. 

Jag är tacksam om du vill förbeställa din annons den 15 november. Tacksam att få materialet till annonserna 

senast den 15 december och det gäller också artiklar och foton. 

Betalning av annonsen sker i slutet av februari då jag skickar ut en faktura. Boken beräknas vara klar som 

vanligt ca 15 mars. 

Allt material skall skickas per post eller email till: 

Inger Becker, Sävsjön Ekbäcken 1, 615 94 Valdemarsvik  (OBS tillbaka på min gamla adress) 

beckeringer@gmail.com 

Tel. 0123-100 07    mobil 0702096157 

Ring eller maila gärna om du har frågor. 

Jag ser fram emot att få många bidrag från er. Sätt igång och författa och leta fram bilder. Årsboken är mitt 

eget projekt som jag säljer till Svenska Welshponny & Cobföreningen, för ett mycket subventionerat pris, 

och som sedan använder den som en medlemsförmån. Det mesta av arbetet med boken är idéellt och det är 

mitt bidrag till att främja welshaveln. De åsikter som framförs i boken är antingen mina egna eller 

artikelförattarnas.  

Ekbäcken den 30 oktober 2016 

Inger Becker 
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