Bidrag till CronoWatch – så funkar det!
Allmänt om tidningen
CW är Trekkers i Södra Sveriges medlemstidning. Den utkommer fyra gånger per år till
samtliga medlemmar.
Formatet är a5 (vikt a4) och sidantalet varierar mellan åtta och tolv. För närvarande har
tidningen färgtryck på samtliga sidor.
Vilka artiklar tar CW in?
Tidningen innehåller allt från recensioner och
reportage till nyheter och recept. Tonvikten ligger på Star Trek, men även annat som kan antas
intressera medlemmarna förekommer. Hit räknas bland annat science fiction, filmer, spel och
tekniska prylar.
Om man är osäker på om ditt material är intressant nog att trycka – skicka in det ändå! I
många fall handlar det mest om att skriva om
texten lite.
Vad händer när jag lämnat in något?
Redaktionen gör först en allmän bedömning
av materialet enligt ovan. Om redaktionen vill
använda materialet, beslutas det om tidpunkt
för införandet. Vissa saker kanske är väldigt
aktuella, medan andra kan vänta till ett senare
nummer.
Innan skrivet material publiceras kontrolleras
det för att undvika stavnings- och grammatiska
fel.
Efter ett införande görs en bedömning av hur
många verksamhetspoäng (se hemsidan) materialet är värt och poängen delas ut.
Om bidragslämnaren inte är tss-medlem skickas
ett eget exemplar av tidningen ut till denne.
Hur mycket måste/får man skriva?
Det beror på vad artikeln handlar om. Vi tar in
allt från smånotiser till längre reportage.
Generellt sett är det förstås bättre att skriva
kortare texter om mindre nyheter och ämnen,
medan man gärna får bre på om det är något
som man tror är intressant för andra. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta
i inlämnat material. Vi kan även be bidragslämnaren att själv försöka skriva om texten.

Rent utrymmesmässigt sväljer en CW-sida
ungefär så här mycket:
 750 ord
 3.800 tecken (utan blanksteg)
 4.600 tecken (med blanksteg)
Detta är dock utan rubriker, bilder eller illustrationer av något slag. Om texten inte ska kännas helt ogenomtränglig för läsaren, så måste
man lätta upp den med exempelvis bilder.
Räkna därför med att dra bort 25-35 procent
av siffrorna ovan för att få fram riktvärden på
hur mycket text en »helsida« rymmer.
Vilket format ska texterna lämnas in i?
Så nära »ren text« som möjligt. Enklast och bäst
är egentligen att bara klistra in texten i ett mejl
och skicka till oss.
Om Word eller något liknande ordbehandlingsprogram används, lägg inte någon tid på att
formatera texten med färger, radavstånd, spalter etc. Det gör det bara krångligare för oss att
omvandla texten till CWs fastlagda design.
Hur är det med bilder?
Vi tar gärna emot bilder och illustrationer av alla
de slag! Tänk bara på upphovsrätten och att alltid ange källan till bilden.
En helsida i CW är 148 mm bred och 210 mm
hög. Av tryckskäl måste dock bilder som ska
täcka en hel sida vara minst 153 x 220 mm.
Tidningen trycks i 300 dpi (punkter per tum),
vilket gör att en bild som täcker en hel sida
måste ha en upplösning på minst 1.807 x 2.598
pixlar.
Det är förstås inte alla bilder som ska vara så
stora i tidningen, men skicka alltid bilden i så
hög upplösning som möjligt – det är alltid lättare att göra en bild mindre än större. Om bilden skickas i jpeg-format, spara den med så hög
kvalitetsnivå som möjligt.
Vart skickar jag materialet?
Redaktionen tar emot material på följande epostadress:
cronowatch@tss.st
Välkommen med ditt bidrag!

