VEILEDNING FOR TERRIERBLADET
A. Raserepresentanter, rasegrupper, distriktsavdelinger og enkelte komitéer skal levere
stoff til alle nummer av bladet.
B. Alle har 3 sider til disposisjon, men kan avtale med redaktøren om ekstra sider, NB.
dette må avtales før manusfristens utløp.
C. Alle medlemmer kan sende inn artikler og annonser til Terrierbladet. Dersom det
kommer inn artikler direkte til Terrierbladet, som gjelder en rase skal dette informeres
om til den ansvarlig for rasespalten.
D. Rasegrupper og distriktsavdelinger skal informere redaktøren om hvem som er
ansvarlig og hvem som skal lese korrektur.
E. Spalten sendes i Word, ikke i spalter, bildene skal ikke limes inn i dokumentet, men
legges med som vedlegg. Plassering av bildene skal merkes i teksten. Det skal ikke
være tabeller eller smileys i teksten.
F. Bilder som skal inn i Terrierbladet må være minst 1mb, for at kvaliteten skal være god
nok for trykking. Bilder av dårlig kvalitet blir ikke tatt med i bladet.
G. Den skrifttypen som brukes i Terrierbladet er Tahoma 8, med denne skrifttypen utgjør
2 sider ren tekst (i Word) 1 side i Terrierblader. Husk at det også skal være plass til
bilder.
H. Merk e-posten, Word dokumentet og bildene med rasenavn f.eks. airedale TB-2.
I. Manusfristen til Terrierbladet er:
1. februar
1. mai
1. august
1. november
J. Raserepresentanter, distriktsavdelinger og rasegrupper er ansvarlig for å sende
oppdatert kontaktinformasjon til Terrierbladet.
K. Variasjon er viktig. Husk at spalten skal representere alle med rasen.
L. Spaltene i Terrierbladet skal inneholde:
1. Informasjon om aktiviteter, sted, dato, påmeldingsdetaljer osv.
2. Varsling av årsmøter. Husk alltid at opplysning om dato for årsmøter og
forslagsfrist skal med i TB-2,
3. Oppdatert kontaktinformasjon
4. Informasjon om rasen/avdelingen
5. Informasjon til medlemmene av rasen/avdelingen.
M. Spaltene i bør inneholde:
1. Aktuelle reportasjer og innlegg fra medlemmer. Medlemmene er selv ansvarlige
for innhold i innleggene, men innholdet skal ikke bære preg av å være reklame,
redaktøren og hovedstyret kan nekte å ta inn innlegget.
2. Nyttig informasjon, for eksempel om helse, mentalitet eller lignende.
3. Annet relevant raserelatert stoff, fra inn og utland.
4. Bilder og betalte annonser. Annonsører er selv ansvarlige for innhold i disse.
Redaktøren og hovedstyret kan nekte å ta inn annonser.
5. Artikler av allmenn interesse for alle terriereiere.

N. Terrierbladet skal ikke inneholde:
1. Diskusjoner eller informasjon av personlig art.
2. Sammenligninger av hunder eller oppdrettere utenom utstillingsresultater eller
andre konkurranseresultater.
3. Presentasjoner eller henvisninger til oppdrettere som kan oppfattes som
reklame, utover oppdretternes egne annonser
4. Tekst eller bilder skal ikke fremstå som styrets/representantens private spalte.

