
 

 

Annons till uppfödarregistret 
 
Fakturaadress 

Namn Adress 
 
 
 

Postnummer                 Ort Telefon 
 
 

 
Annonsen skall införas under..........................................................................................................län. 

 

 
Text : ............................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 

 

Annonsen skall vara vanlig radannons, med inramning , med logga, kvartsida, halvsida, helsida.  
Stryk under det som du vill ha. 
Separat manus bifogas eller insändes  (kryssa i denna ruta)  

 

 

Ifylles av förbundet 
 
Belopp att fakturera 
 
Kr………………….. 
 

Om ovanstående textruta ej räcker för era annonstexter 
kan ni bifoga en bilaga med annonstext. Men denna blankett 
skall insändas för rätt faktureringsadress. 
Annonser insändes till Anders Blom, Brobacken Dotorp, 541 93 
Skövde. Tel: 0500-451230.  
Senast 15 mars. 

 
 
Skriv in din annons i textrutan (obs texta), samt önskemål om storlek, ev. inramning och logga. Om du 
vill ha logga så måste den vara av god kvalitet eller i datamedia. Du kan även mejla din annons till: 
anders.blom@segelflyget.se OBS. Glöm inte att skriva i vilket län som annonsen skall införas 
under. Om du inte använder blanketten för din annons eller har separat manus som du mejlar så glöm 
inte att skriva in rätt fakturaadress. Skall din annons faktureras på någon förening så skriver du bara 
föreningens namn, och vem fakturan skall gå till. Det är viktigt att du fyller i raden under vilket län din 
annons skall in. OBS blanketten skall insändas oavsett om ni skickar separat manus, för den 
gäller som beställning och så att vi får rätt faktureringsadress och län. Har vi inte fått in din 
beställning per brev så garanterar vi inte att din annons kommer med. 

 

mailto:anders.blom@segelflyget.se


 
 
Kostnaden för annonserna är följande: 

 Pris per påbörjad rad 50 kr  

 Inramad annons med eller utan logga, tillägg 50 kr per st 
 
När läns- och lokalföreningar samlar ihop uppfödarannonser och faktureras på hela beloppet med en 
faktura till föreningskassören så blir priset: 
 

 40 kr/rad 

 1/1 sida  1 300:-  

  ½ sida     700:-  

  ¼ sida     500:- 
 
Läns och lokalföreningar betalar in beloppet direkt på förbundets postgiro 3 84 09-9. 
 
Enskilda annonsörer får faktura från förbundskassören. 
 

OBS. Uppfödarregistret kommer att finnas på Internet. Om du ej vill ha din annons gör en notering 
här. 
 

 
 


