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Anteckna 
älgobservationerna rätt 

Erikoisvalmisteinen perä, joka on suunniteltu vastaamaan naisampujien 
vartalon erikoispiirteitä, yhdessä linjakkaan pistoolikahvan kanssa, mah-
dollistavat kontrolloidun ja vaivattoman noston. Täydellinen tasapaino 
ja mitoitus pienentävät rekyylituntemusta ja helpottavat ampumista. 
Blaser F16 Intuition on yksinkertaisesti vaistojesi tasolla!
www.blaser.de
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5  l  2017

MEDIUM 2018

1. Tidskrift:
 Metsästäjä / Jägaren
 
 Chefredaktör:  Klaus Ekman
 Ansvarig chefredaktör: Jari Varjo

 Jägaren 18.500
 Metsästäjä 305.000

2. Tidskriftens utgivare:
 Suomen riistakeskus – Finlands viltcentral

 Adress:   Sompiontie 1, 00730 HELSINGFORS
 Tfn. +358 29 431 2001
 e-mail:  asiakaspalvelu@riista.fi
 websidan:   riista.fi

3. Tidskriftens syfte och utformning
 Tidskriften Jägaren behandlar aktuella frågor som rör viltvården och
 beskattningen av viltstammarna, internationellt samarbete, vilthushållningens
 relationer till övrigt nyttjande av naturen samt viltets situation och betydelse i
 naturen. Till de teman som behandlas i tidskriften hör praktiska kunskaper i
 jakt- och viltvårdsfrågor, jaktlagstiftning, nyttjande av hundar vid jakt, redskap  
 och förnödenheter som behövs vid jakt samt information om Finlands
 viltcentralens verksamhet, möten och utbildning.  Jägaren är avsedd för hela
 jägarkåren i vårt land. Tidskriften distribueras dessutom till många ämbetsverk,
 bibliotek, skolor, skogs- och lantbruksläroinrättningar samt ett stort antal
 föreningar och enskilda personer såväl i vårt eget land som utomlands.
 Tidskriftens årgång omfattar sex separata nummer. Själva innehållet i den
 svenskspråkiga Jägaren är i det närmaste identisk med innehållet i Metsästäjä.

4. Tidskriftens format:
 210 x 297 mm, tryckyta 185 x 271 mm,
 4 spalter per sida, spaltbredd 43 mm.
 Tryckmetod: offsetrotation
 Rastertäthet: svartvit 48, fyrfärg 54
 Papper: LWC 60 g/m2

 Tryckfirma: Hansaprint Oy, Åbo
 Materialkrav: offsetmaterial
 Bindning: klammerhäftning

5. Tidtabell för utgivning och material:

 Nr Bokning Materialdatum Metsästäjä Jägaren
   (tryckfärdigt utkommer utkommer
   material)
 1 11.12. 4.1. 22.1. 22.1.
 2 7.2. 28.2. 16.3. 26.3.
 3 29.3. 23.4. 11.5. 21.5.
 4 6.6. 27.6. 13.7. 13.7.
 5 1.8. 22.8. 7.9. 7.9.
 6 10.10. 31.10. 16.11. 26.11
 

Radannonsernas materialdatum = bokningsdatum.
 Vid avvikelse från programmet fastställs arbetsordningen enligt till 
 buds stående möjligheter. Bokning av annons förfaller om
 annonsören har förfallna räkningar obetalda.

6. Annons:
 
 Annonsärenden:  Klaus Ekman
 Tfn. +358 29 431 2103
 e-mail:  klaus.ekman@riista.fi

 Annonsformat:
   Utan marginal  Med marginal
   Bredd Höjd   Bredd Höjd
 2/1 s.  388 x 271 mm eller 420 x 297 mm
 1/1 s.  185 x 271 mm eller 210 x 297 mm
 1/2 s. stående 90 x 271 mm eller 103 x 297 mm
 1/2 s. liggande  185 x 133 mm eller 210 x 146 mm
 1/4 s. normal 90 x 133 mm eller 103 x 146 mm
 1/4 s. liggande  185 x 64 mm eller 210 x 71 mm
 1/4 s. stående 43 x 271 mm eller 59 x 297 mm
 1/8 s. normal 90 x 64 mm
 1/8 s. stående 43 x 133 mm

 Annonspriser fr.o.m. 1.1.2018 (E)

 JÄGAREN  OCH  METSÄSTÄJÄ
  sv 4-f.
 2/1 s. 9.000,- 12.500,-
 1/1 s. 5.200,- 7.200,-
 1/2 s. 2.900,- 4.000,-
 1/4 s. 2.100,- 2.500,-
 1/8 s. 1.100,- 1.300,-

 Bakpärm 1/1 8.300,-
 
7. Radannonser:  
 www.eraverkko.fi

 Radannonser: 20 E/rad, max 40 tecken/rad.

8. Andra villkor: 
 Annonserna publiceras i Metsästäjä med samma pris. Prisen för annonser i
 tidskifternas specialnummer debiteras enligt överenskommelse. Bilagor enligt
 överenskommelse. Ej bokning av bestämd plats med undantag för bakpärmen.

Rabatter: Tryckfärdigt material 15%.
  Årskontrakt enligt överenskommelse.

Annullering: Senast dagen före sista inlämningsdag för material.

Reklamationer: Skriftligt inom 14 dagar från tidskriftens utgivningsdag.

MATERIAL LINJEÖVERFÖRING
FTP (File Transfer Protocol)
Hansaprints FTP-server finns i adressen ftp.hansaprint.fi .  
För att få kontakt med servern behöver du en egen kod och lösenord. 
Du kan beställa dom från Hansaprint. 

Gsm +358 40 821 8282 / Eskola, eller  e-mail: ilkka.eskola@hansaprint.fi.

När du skickat material bifoga (e-mail eller sms) 
ALLTID provtryck.

Tilläggsuppgifter om program och överföring hittar du på
Hansaprints hemsidor www.hansaprint.fi
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Metsästysasetukseen muutoksia 7.8.2017

Kirjaa hirvihavainnot 
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Med marginal
+ 4 mm
skärsmån


