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b i l d i n f o r m at i o n

Bildstorlek och filformat - avgörande faktorer
Utan att behöva skriva en roman i ämnet “Publicering av bilder 
i Sennenbladet”, kan vi konstatera att det är många faktorer som 
avgör vilken storlek en bild kommer att få i den slutliga versionen 
av tidningen. I vissa fall, som t ex bilder från rasspecialerna finns 
fastställda format, se nedan. För att underlätta layoutarbetet, och 
i slutänden få ett så bra resultat som möjligt, har vi sammanställt 
följande checklista att utgå ifrån när ni ska skicka in era bilder.

• Digitala originalbilder direkt från kameran.
• Högupplösta filer (300 dpi) för bästa återgivning.
• Originalstorlek, dvs inte beskurna, modifierade eller förmins-

kade.
• Digitala bilder som laddas ner från hemsida duger inte att 

trycka.
• Inga texter i bilderna, varken titlar eller fotografens namn. 

Det försvårar beskärningen av bilden och kan medföra extra 
retuscheringsarbete. Dessutom är det risk att texterna förlorar 
skärpa om/när de storleksförändras.

• Lämpliga filformat är TIF, EPS, RAW/NEF eller PSD.  
JPG-filer fungerar också, men endast i de fall det är original-
bilder från kameran som sparats i bästa kvalitet, dvs okompri-
merade*).

• Beskärning, ljussättning, färgjustering/profil och fyrfärgs- 
separering av bilden görs alltid av layoutaren i samband med 
att den monteras i tidningen.

• Ange hundens namn som filnamn och eventuell koppling till 
artikel eller resultat för att undvika förväxlingar av bilder och 
texter. Det är svårt att veta vem som är vem när många bilder 
heter bara IMG_XXXX.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att utesluta bilder 
som vi bedömer inte kommer att kunna publiceras/tryckas med 
godkänd kvalitet. 

Pappersfotografier
I de fall pappersfotografier skickas in för exempelvis publicering i 
Sennenbladet, måste det anges på baksidan av varje bild, eller på 
bifogat separat papper, vad den föreställer, dvs vilka personer och 
hundar som visas. Fotografens namn anges, liksom tillstånd att 
publicera bilden. Vill ni ha fotot i retur, bifoga frankerat kuvert 
med mottagaradress.
 
Notera! 
• Utskrift av digital bild på sk fotopapper ger inte något bra 

resultat när det åter scannas in. Skicka filen istället. 
• Kopiering/utskrift av pappersfotografi i skrivare duger inte som 

original med acceptabelt resultat, inte ens om det skrivs ut på 
fotopapper. Även här försämras kvaliteten när bilden därefter 
scannas in.

• Pappersfotografier åldras och tappar skärpa. Vid inscanning 
kan en viss skärpa läggas till i efterhand, men det går inte att 
göra några underverk med äldre foton som digitaliserats.

• Skicka hellre in ditt pappersfoto till redaktionen för inscan-
ning än att själv försöka scanna in det och skicka en fil. Detta 
för att försöka uppnå bästa möjliga resultat.

Utställningsbilder

Vi rekommenderar att bilder från utställningar tas i liggande 
format för att underlätta publicering i Sennenbladet.

Meriterade hundar på rasspecialerna publiceras i lite olika 
storlekar beroende på vilken titel de fått. Principen är sex bilder/
sida, liggande format, dvs med bredden 90 mm. BIS 1-4-hundarna 
visas dock två bilder/sida i liggande format, dvs bredd 186 mm. 

*) Förklaring
JPG är ett sk förstörande komprimerande filformat. Det betyder att 
varje gång en JPG-fil öppnas och sparas om så förstörs den lite grann. 
Hur mycket beror på vilken grad av komprimering man väljer. En bild 
som komprimerats mycket och sparats i litet format för att passa på 
webben, kan aldrig användas i en trycksak med god kvalitet. Möjligen 
kan den fungera i frimärksstorlek.

Sidfot

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque 
lobortis dictum ispum, viate pulvinar purur blandit ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque 
lobortis dictum ispum, viate pulvinar purur blandit ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque 
lobortis dictum ispum, viate pulvinar purur blandit ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque 
lobortis dictum ispum, viate pulvinar purur blandit ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque 
lobortis dictum ispum, viate pulvinar purur blandit ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque 
lobortis dictum ispum, viate pulvinar purur blandit ut.

Sidfot

Lorem ipsum - BIS

Text & foto: Elisabeth Löfberg

Bilder har en viktig funktion i Sennenbladet, i såväl artiklar 
som information från utställningar och diverse aktiviteter. 
En bild kan lätta upp, skapa ett blickfång eller förstärka 
innehållet i texten. De bilder vi använder bör bidra till den 
positiva känsla av SShK och våra fantastiska hundraser som 
vi vill förmedla.

Fortsättning på baksidan



Budskapet kan bli väldigt olika beroende på hur bilden beskärs. Den här typen 
av bild, dvs med luft runt själva objektet, har många beskärningsmöjligheter 
och är lätt att anpassa till övrig information på sidan. Den kan fungera både 
stående, liggande, rektangulär och kvadratisk mm utan att man behöver be-
skära någon del av själva hunden om det inte finns ett syfte med det. Jag visar 
några exempel: 

Publicering av bilder
En fotograf har alltid rätt till sin bild även om han/hon ger SShK 
förfoganderätt till den för något ändamål. Det är mycket viktigt 
att i varje enskilt fall komma överens med fotografen om hur 
bilden/erna får användas. 

• Gäller rätten att använda bilden vid ett eller flera publicerings-
tillfällen, dvs kan vi återanvända den vid senare tillfälle? 

• Gäller det endast till Sennenbladet? 
• Får den visas även på hemsidan? 

Fotografens namn ska alltid anges, i anslutning till bilden eller en 
gång/artikel om det är bara en fotograf. Undantag kan göras om 

utrymmet är alltför begränsat t ex i en liten notis. Fotografen ska 
då godkänna att namnet utelämnas. Välj annars en annan bild.

Medgivande är viktigt!
Vid närbilder och bilder på små grupper där enskilda individer 
lätt kan identifieras, tänk på att det av juridiska skäl krävs med-
givande från samtliga personer för att den ska få publiceras. I 
samband med att bilderna ska tas, börja med att berätta vad de 
ska användas till och hör efter om det är okej. Undantag: över-
siktsbilder på grupper av människor tagna en bit ifrån där det av 
förklarliga skäl kan vara svårt att få tag på alla. 

Fotografera för tidningen - rekommendationer
Det finns en mängd tips och rekommendationer om vad man ska 
tänka på när man fotograferar djur i allmänhet och utställnings-
hundar i synnerhet. Syftet med denna korta bildinformation är 
inte att ge ytterligare instruktioner, utan att i korta drag förklara 
hur vi önskar få bilderna för att de ska 
1) ge flexibilitet vid montering i tidningen och 
2) underlätta möjligheten att skapa en layout med lika stora 

bilder och enhetliga motiv där det är önskvärt, som t ex vid 
publicering av resultat från utställningar oavsett vem som är 
fotograf.

• Även om hunden/hundarna är huvudmotivet, är det viktigt 
att inte gå för nära inpå när man fotar. 

• Se till att det finns ett fritt område runt om själva motivet så 
att bilden kan beskäras. Då ökar möjligheten att få en enhetlig 
layout på sidan. Några exempel på bilder där hundens place-
ring kan försvåra layoutarbetet visas längre ner på sidan.

• Undvik att ta bilden ovanifrån eftersom hunden då ser under-
lägsen ut. Böj på knäna, sitt på huk eller på marken så att ni 
kommer i samma nivå som hunden. Ser bakgrunden bra ut?

Utfall/beskärning
Om en bild ska gå ända ut i kanten på sidan kallas det för att den 
har ett utfall. Se exemplen på undre raden till höger. Då måste 
bilden fortsätta ytterligare ca 5 mm utanför kantens slut åt det/de 
håll där utfallet finns. Då slipper man få en vit kant mellan bilden 
och sidkanten när tidningen renskärs efter tryckning, vilket alltid 
görs eftersom sidorna trycks flera tillsammans på stora ark. 

Rolig bild i sig, men hopplös ur beskärnings- 
synpunkt eftersom inget egentligen kan kapas 
bort. Rörelseriktningen i den här bilden uppmanar 
omedvetet till att lyfta blicken. Jättebra bild att 
placera nedanför en text som man vill att någon 
definitivt ska se. Ingen kommer sannolikt att min-
nas det som står till höger, om de ens ser det ... 

Bilden i mitten på nedre raden visar ett exempel på 
hur bilden placeras vid utfall på tre sidor. Beskär- 
ningen sker efter den röda streckade linjen. Om 
bilden då inte innehåller något extra utrymme runt 
hunden, är risken stor att någon del av hunden kapas.

Viss möjlighet till be-
skärning vid liggande 
bild. Mindre lämplig 
som stående bild. 

Hopplös som liggande 
bild. Går inte att beskära 
utan att man måste kapa 
någon del av hunden. 

Tre exempel på bilder som kan försvåra layoutarbetet 


