Svensk Welshponny Årsbok 2020
Hej!
Nu är jag igång igen! Eftersom föreningen fyller 50 år 2020 så har jag tänkt att göra en årsbok
med betoning på firandet av jubileet. Tanken är att boken skall handla om åren som gått och
vad vi förväntar oss av åren som kommer. Kanske blir boken lite tjockare än vanligt, men det
beror på hur mycket ni har att bidra med.
Jag vill att ni kommer in med minnen från åren som gått. Det kan vara minnen från för länge
sedan, men också även nyare minnen. Du kan berätta om hur du kom med i föreningen, vad
du upplevt på utställningar och andra minnen med dina welshponnyer.
Jag har också tänkt mig en avdelning med bilder av gamla welshponnyer och minnen du har
med den speciella ponnyn. Illustrera med ett par fina bilder.
Jag kommer också att ha avdelningar med de som blivit årets uppfödare och de som vunnit
årets ponny. Till det behöver jag bilder. Tacksam om ni som har bilder skickar in sådana till
mig.
Jag vill förstås också ha med berättelser om hur ni har det med era welshar nu och vad ni har
upplevt när ni varit ute på utställningar och tävlingar precis som vanligt. Naturligtvis får ni
också skriva om kära welshar som har lämnat oss. Berättelser om resor är även välkommet.
Skicka också bilder på utställningsvinnare och tävlingsponnyer.
Jag hoppas att många vill vara med och annonsera i boken. Ta tillfället i akt att vara med i
den här lite speciella boken. Även om du aldrig har varit med förut så kan det väl vara roligt
att tala om att du föder upp welshponnyer och kanske har en hingst i avel. Kan du göra din
annons själv (vilket många kan idag) så tänk på annonserna skall sparas i PDF och att bilderna
som du använder helst skall vara högupplösta. Annonsen skall också göras med utfall om den
skall täcka hela sidan. Utfallet skall vara 2 mm. Om du är osäker så kontakta ”tryckaren” Dan
Åke på mail danake@danakecarlsson.se så kan han svara på dina frågor. Om du inte kan göra
din annons själv så hjälper vi gärna till. Du berättar hur du vill ha det med färg och text och
skickar dina bilder. Det kostar inget extra om du inte vill ha väldigt avancerade saker gjorda
med bilderna.
Priset för annonserna är detsamma som tidigare:
Helt uppslag färg
Kr 2.700:1/1 sida färg
Kr 1.700:½ sida färg
Kr 1.200:1/1 sida sv/v
Kr 1.200:Jag vill ha in material och annonser så snart som möjligt och senast den 15 december. Jag är
tacksam om ni låter mig veta redan nu att ni vill vara med och detta senast den 15 november.
Boken beräknas komma ut som vanligt ca 15 mars.
Allt material skall skickas till mig med post till Inger Becker, Sävsjön Ekbäcken 1, 615 94
Valdemarsvik eller på email beckeringer@gmail.com Det går också bra att skicka på
messenger. Vill du prata med mig så kan du ringa 070 20 96 157.
Sätt igång nu och författa och gör din annons! Jag tar tacksamt emot dina bidrag.
Som vanligt så vill jag påpeka att boken är mitt eget projekt som jag gör för att främja
welshaveln. Jag vill att boken skall vara den vänliga boken så låt oss hålla en positiv ton och
vara snälla mot varandra.
Ekbäcken den 1 oktober 2019
Vänliga welsh-hälsningar

Inger Becker

