Svensk Welshponny Årsbok 2022
Hej!
Nu är det dags igen! Jag vill bjuda in er att tillsammans med mig göra en årsbok. Det har
varit ett år som även det har haft sina begränsningar pga pandemin. Vi har inte kunnat träffas
fritt och inte kunnat resa utom landet, men ett fåtal utställningar med våra ponnyer har vi
varit med om. Visst var det helt underbart när vi åter igen kunde ses! Man fattade då hur
viktigt det är med vår gemenskap runt om welshponnyerna.
Jag hoppas att ni åter igen vill bidra till årsboken. Den förra årsboken, när så många var med
och skrev om sina upplevelser, blev mycket uppskattad. Många sade att det var den bästa
årsboken någonsin. Så sätt igång och skriv nu. Det kan som vanligt vara vad som helst – nytt
eller gammalt. Jag vill förstås också ha bilder på utställningsvinnare, deltagare i 3-årstest och
kvalitetstävlan, premieringar och andra bilder som är lite speciella t.ex. söta barn och djur.
Jag har ett litet tema som jag skulle vilja föreslå. För länge sedan inbjöd jag en del personer
till att presentera sitt dreamteam. Det går till så att man väljer en hingst och tre ston som man
skulle vilja ha haft i sin uppfödning. Det kan vara både döda och levande welshponnyer, men
det får inte vara några som man äger eller har ägt. Man talar om lite varför man skulle vilja ha
dessa ponnyer i sitt stall och man skickar med bilder på dem. Jag bjuder in er alla att
presentera ert dreamteam. Även ni som tidigare har gjort dreamteam är välkomna. Kanske har
ni kommit på ett nytt dreamteam. Har du frågor så hör av dig.
Jag vill naturligtvis som vanligt be er att annonsera i boken. Utan annonser ingen bok. Det är
också ett utmärkt sätt att presentera sin avel. Om du behöver hjälp med annons så hör av dig.
Det går bra om du gör ett förslag till annons och sedan gör vi den färdig. Om du vill göra din
annons själv så skall den sparas i PDF, bilderna skall helst vara högupplösta och annonsen
skall göras med utfall, 2 mm, om den skall täcka hela sidan. Har du frågor om mått och annat
så kan du kontakta min dataguru direkt, Dan Åke Carlsson danake@danakecarlsson.se
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:Tacksam om ni kan höra av er till mig senast den 15 november och berätta vad ni vill bidra
med till årsboken. Detta gäller också annonser. Om du vill ha hjälp med annons så vill jag ha
ditt underlag senast den 15 december. Färdig annons den 30 december. Berättelser och bilder
vill jag ha den 15 december.
Allt material skall skickas 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 hylla våra älskade welshponnyer!
Var rädda om er!
Ekbäcken den 6 oktober 2021
Vänliga Welsh-hälsningar

Inger Becker, Ekbäckens Stuteri

