RIKTLINJER FÖR ARTIKLAR I SPORTDYKAREN
Vad finns det för krav på text och artiklar?
Sportdykaren är alltid i behov av spännande artiklar, debattskapande inlägg och nyttig
information. Så om du har något att skriva om – skicka in din text till sportdykaren@ssdf.se!
Vi ser helst att det också medföljer bilder till texten.
Det är inte komplicerat att leverera material till Sportdykaren, men läs gärna denna
information innan du startar – det kan spara dig onödigt arbete. Om du har frågor är du alltid
välkommen att kontakta redaktionen.
Artiklar/text
En sida i tidningen motsvarar ca 450-550 ord inklusive bilder och en standardartikel
innehåller normalt mellan 1600 och 2400 ord. Ett gott råd är att låta någon annan läsa igenom
din artikel innan du skickar in den till Sportdykaren. Gör gärna en stavningskontroll på texten.
Textmaterial skickas enklast in via e-post eller på CD-skiva. Skriv helst i programmet Word.
Du behöver inte lägga tid på att välja ett speciellt typsnitt på brödtext och rubriker, layout etc.
Detta tas nämligen bort när texten formateras inför layout och tryck. Om du har särskilda
önskemål kan du skriva dessa i bilaga till artikeln.
Bilder
Bilder tas emot antingen som pappersbilder eller digitalt. Digitala bilder bör vara i filformat
TIFF (minimum 1,5 MB) eller JPEG (minimum 1,5 MB). Bilder som infogats i
textdokumentet kan inte användas, bilderna måste levereras separat.
Bilder tagna med mobiltelefon går oftast inte att använda.
För alla bilder gäller att de ska ha god skärpa och vara korrekt exponerade. Skicka gärna med
många bilder till artikeln, så att vi har möjlighet att välja de bilder som passar bäst.
Numrera bildfilerna tydligt. Kom ihåg att ange bildtext och fotografens namn (detta skrivs
lämpligen sist i textdokumentet).
Leverans av material
Material ska skickas in i elektronisk form via e-post eller på CD-skiva.
Arvode
Förbundet betalar normalt inte ut arvode för bilder och artiklar.
Korrektur
Samtliga artiklar korrekturläses och ofta sker redigering i form av korrigering av stavning,
grammatik och formuleringar. Vid små förändringar meddelas ej artikelförfattaren om dessa
korrekturändringar. Vid större förändringar skickas artikeln för godkännande till
artikelförfattaren före tryck.
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Manusstopp
Material som kommer in efter manusstopp kan inte förväntas komma med i det aktuella
numret. Redaktionen sparar självfallet materialet för användning i lämpligt nummer. Om
redaktionen beslutar sig för att inte använda insänt material meddelas detta till
artikelförfattaren.
Ansvar
Redaktionen ansvarar ej för insänt material (artiklar, bilder etc). Redaktionen förbehåller sig
rätten att korta och redigera text som ska införas i tidningen. Innehåll i insända artiklar kan i
vissa fall tillåtas bryta mot förbundets riktlinjer och rekommendationer, då det är författaren
(ej förbundet) som står för innehållet.
Retur av material
Material som skickats in till Sportdykaren returneras endast i de fall detta begärts.
Frågor
Vid frågor kontakta redaktionsansvarig, Lelle Malmström, via telefon 0730-94 64 00 eller
e-post lelle.malmstrom@ssdf.se.
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