Svensk Welshponny Årsbok 2021
Hej!
Nu är jag på gång igen! Var inte säker på att jag skulle göra en årsbok detta konstiga år. Har dock
fått höra från flera håll att nu om någonsin behövs det en årsbok. Jag gör ett försök. Det blir nog
svårt att få ihop tillräcklig med material.. I stort sett inga utställningar att skriva om, inga
stuteribesök inom landet och inga utlandsresor att skriva om. Inget 50-årsjubileum. Kan kanske
skriva om gamla tider, men det blev ju mycket av det i den förra årsboken. Nu måste ni hjälpa mig.
Ni får skriva om hur ni har det hemma med era ponnyer det här året då man inte kan åka omkring.
Jag har också en idé om att bjuda in till att skriva om hur ni blev intresserade av welshaveln. En
historia om ponnyn som blev den som triggade welshintresset. Skall försöka att få några av våra
welshvänner i utlandet att skriva om det också.
Vi får också lov att ha med lite bilder från de få utställningar, 3-årstest och tävlingar som
förekommit. Kanske också en avdelning med söta föl i hemmamiljö.
Jag hoppas att ni vill vara med och annonsera så att medlemmarna kan sitta hemma och gå igenom
vad som finns till avel. Det är många som väljer sina hingstar i årsboken.
Om ni behöver hjälp med er annons så skall jag ordna det.
Har ni frågor om mått o dyl så kan ni kontakta min dataguru direkt.
Dan Åke Carlsson danake@danakecarlsson.se
Annonsen skall sparas i PDF, bilderna skall helst vara högupplösta, och annonsen skall göras med
utfall 2 mm om den skall täcka hela sidan.
Tacksam om ni kan höra av er senast 15 november och berätta om ni har några bidrag till årsboken.
Detta gäller också annonser. Om du vill ha hjälp med din annons så vill jag ha ditt underlag senast
den 15 december. Färdig annons 30 december.
Berättelser och bilder vill jag ha den 15 december.
Priset för annonserna är detsamma som tidigare år:
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:Allt material skall skickas till mig med post till Inger Becker, Sävsjön, Ekbäcken 1, 615 94
Valdemarsvik, eller till e-mail beckeringer@gmail.com. Det går bra med messinger också.
Vill du prata med mig så ring 070 20 96 157.
Jag hoppas att du vill ställa upp och hjälpa mig den här gången också att åstadkomma en bok.
Låt oss tillsammans göra en vänlig och positiv bok att förnöja oss med i dessa Corona-tider.
Var rädda om er!
Ekbäcken den 25 oktober
Vänliga Welsh-hälsningar

Inger Becker, Ekbäckens Stuteri.

