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Artikler til IPA nyt
For at lette arbejdsgangen ved fremstilling af bladet, bedes
artikler og indlæg så vidt muligt indleveret elektronisk – altså
som vedhæftet fil til e-mailadressen (editor@ipa-dk.dk)

TEKST
Skriv artiklen i Word, Times New Roman
Brødtekst: 10 pkt. normal - mellemrubrik: 10 pkt. fed. Overskrift i 26 pkt. normal - underrubrik 14 pkt. normal
Anvend automatisk linjeskift (altså ikke noget med manuel orddeling). Undlad opstilling i spalter.
Artiklerne bør være ret korte – afhængigt af emnet højst 2-3 A-4 ark.

Angiv navn, adresse, tjenestested og IPA afdeling - både på artiklens forfatter, samt fotografen.

Din artikel vil blive redigeret, men ændres indholdet væsentligt, vil manuskriptet om muligt blive fremsendt for
at sikre, der ikke sker misforståelser (der er ikke altid tid til dette).
FOTOS TIL IPA NYT
De fleste artikler bliver gjort mere levende med fotos.

Det kan være et foto af ”forfatteren” eller af noget i relation til artiklen.
Send gerne 3 – 4 fotos, så der er lidt at vælge imellem.

Desværre modtager vi ofte dårlige eller ubrugelige fotos.

Fotos, optaget med en mobiltelefon, kan være gode – men maximer dem, før du sender dem.

Fotos fra internettet har for få pixels (så kan det kun trykkes i frimærkestørrelse) - vær OBS på ophavsret.
Digitalfotos skal optages med en rimelig høj opløsning – gerne den højeste eller næsthøjeste.

Fremsend højst 2 – 3 fotos som vedhæftet fil med hver e-mail, men gerne en mail til hvert foto – så er kvaliteten sikret.
Fotos, som er indsat i et dokument – kan ikke anvendes (for få pixels).

Husk altid at skrive forslag til fototekst. Lav et word dokument med fototekst - husk henvisning til fotofilens navn
(grafikeren ved jo ikke, hvem/hvad der er på billedet). Fotofilen må ALDRIG døbes billedteksten, da navnet kan risikere
at blive for langt, og dette giver back-up problemer.
Artikler og fotos kan med fordel sendes via www.wetransfer.com – op til 2 GB, og det er nemt at finde ud af.

HUSK OGSÅ OPHAVSRETTEN
Det er ikke tilladt at bruge tekst eller fotos uden ejerens tilladelse, ligesom man nu skal have samtykke for at bringe
fotos af genkendelige personer.
Er du i tvivl - så ”slå på tråden”.
Kim Frøkjær
21 81 71 72
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