
UTGIVNINGSPLAN HUNDSPORT 2023

Nr
Utgivning
Bokning
Materialdag

1

8 feb

3 jan

4 jan

2

22 mars

14 feb

16 feb

3

3 maj  

23 mars

27 mars

4

14 juni

4 maj

8 maj

5 

9 aug

15 juni

19 juni

6

4 okt

30 aug

1 sep

7

1 nov

27 sept

29 sep

8

6 dec

26 okt

30 okt

Välkommen till hundägarens bästa vän!
Hundsport är Nordens i särklass största facktidning om 
hundar! Varje nummer trycks i 100 000 exemplar och landar 
i brevlådan hos hundägande hushåll. Som medlemstidning 
för Svenska Kennelklubben når Hundsport de mest hängivna 
och aktiva hundägarna. Sedan tidningen uppdaterades har 
den också belönats med Sveriges Tidskrifters pris för Årets 
omgörning. I Hundsport visar Svenska Kennelklubben på 

hundägandets hela bredd och ger möjlighet att ta del av allt 
som erbjuds i hundvärlden. Dessutom tillkommer Hundsport 
Utställning och Hundsport Jakthund med fördjupning inom 
respektive intresseområde. Vår vision är att tidningarna 
ska fungera som ett stöd i hundägandet och inspirera och 
entusiasmera läsarna. 

Läs mer om våra medlemstidningar: skk.se/annonsera
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PRISLISTA & ANNONSFORMAT 2023 HUNDSPORT, format 210 x 297 mm.

ANNONSAVDELNING
Hundsport, Box 111 41,  
100 61 STOCKHOLM
Lars-Göran Fransson
Mobiltelefon: 070-630 82 25

E-post:  
larsgoran.fransson@outlook.com

REDAKTION  
Chef Hundsport Redaktion:  
Lotta Skoog. 
Ansvarig utgivare: 
Kees de Jong, vd.

Kontaktuppgifter till 
redaktionen: 
hundsport@skk.se

UPPSLAGS-
ANNONS
Utfallande: 420 x 297 
(+ 3 mm skärsmån) 
72 400:-

HELSIDA
Format: 172 x 261
Utfallande: 210 x 297
(+ 3 mm skärsmån) 
48 100:-

2:a omslag
Utfallande: 210 x 297
(+ 3 mm skärsmån) 
49 600:-

4:e omslag
Utfallande: 210 x  270
(+ 3 mm skärsmån till 
höger, vänster och 
nedtill) 
51 100:-

HALVSIDA
Format 1: 172 x 128
Format 2: 84 x 261
30 500:-

BILAGOR
1–30 g, hela upp- 
lagan 1,40 kr/st.
Över 30 g eller del 
av upplaga mot 
förfrågan.

VARUPROV
Ni har möjlighet att 
skicka med varu- 
prov. Begär offert 
och ytterligare info.

1/4-SIDA
Format 1: 172 x 62
Format 2: 84 x 128

17 100:-

1/8-SIDA 
Format: 84 x 62

12 300:- 
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UPPSLAGSANNONS HELSIDA 2:a omslag 4:e omslag HALVSIDA 1/4-SIDA 1/8-SIDA
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Format anges i mm (bredd x höjd).

TEKNISK SPECIFIKATION 
•   Annonsen är sparad som en högupplöst, 

tryckfärdig pdf. Även eventuella bilder 
inuti annonsen är högupplösta, 300 dpi. 

• Annonsens storlek levereras i 100 procent
av bokat format. Utfallande annons
har 3 mm utfall, se ovan. 

• Färgannonser är i CMYK, ingen PMS.

• Enbart godkända typsnitt.

• Färgade linjer har minst en punkts
tjocklek för att undvika misspass.
Endast svart färg i mindre textstorlek. 

• Annonsören ansvarar själv för insänt,
tryckfärdigt material.

MATERIALLÄMNING
Tryckfärdig pdf skickas till: 
katinput-mail@stibo.com

Namnge dokumentet med annonsörens 
namn, aktuell titel och utgåva.

ANNULLERING
Skriftligt meddelande senast sista  
bokningsdag för respektive nummer. 
Lämnas annonsmaterial så sent att  
annonsen ej kan införas i beordrad utgåva 
debiteras 50 procent av annonspriset.

GRANSKNING
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annonsering. 

ANNONSINNEHÅLL
Annonsören ansvarar gentemot SKK för att 
beställd annons inte strider mot lag eller 
andra regler som till exempel tryckfrihet, 
upphovsrätt och marknadsföringslagar.  

Införandet av en beställd annons kan 
stoppas om den, enligt SKKs bedömning, 
inte uppfyller krav enligt lag, pressetik 
eller är i överensstämmelse med klubbens 
stadgar, tävlingsreglemente och uppföd-
ningsregler. 
SKK är fritt från ansvar om en beställd 
annons stoppas på grund av angivna skäl.

ANSVAR FÖR FEL I ANNONS
Tidningens ansvar för fel är begränsat till 
högst annonskostnaden.

Hur ofta ska  

hundar äta?

Ny serie om foder

Ras i fokus
Tysk schäferhund 

– mångsidig och 

nyfiken arbetsmaskin

”Det handlar  

om att hitta  
en känsla”

Hundtränare  

Mirjam Hopstadius  

bygger helst tillit  

utan godis

Per Jensen, professor i etologi, förklarar 10 vanliga beteenden  

hos hund som vi människor ofta missförstår

+ Annelie blev arbetslös och skapade utbildning för nya hundägareFÖRSTÅ DIN HUND!TEMA

NR 1 2022

SPONSOR

Ras i fokus
Weimaraner – snabbtänkt  

och driven jakthund

Bilbur eller bälte?
Säkra lösningar 
– även i husbilen

”Ludde och jag 
hjälper 

hundrädda”
Per Carlbring, professor  

 i psykologi, har specialtränat sin  
golden retriever

TEMA

Hundföretagare
Från fritidssysselsättning till heltidsjobb! • 

Hundsport har träffat några personer vars hundintresse gjort dem till entreprenörer + deras bästa råd 

NR 2 2022

SPONSOR

Japanska raser 

 i fokus

Shiba och akita 

Undvik olyckor!

Så valpsäkrar  

du vardagslivet

”Även de som 

köper hund för 

första gången 

behöver få  

en chans”

Max Olofsson, uppfödare 

av strävhårig vorsteh

Välkommen

   valp!
• Så bygger du en trygg relation 

• Lek och hantering • Ensamhetsträning  

• 
Foder – vad den växande hunden behöver  

PLUS: Erfarna hundmänniskor: Vad jag önskar  

att jag vetat när jag fick min första hund! 
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SPONSOR

Ras i fokus
Irländsk varghund – trygg  

och tillgiven jätte

VISION 2030
Läs om arbetet med SKKs  

framtidsvision

5 vanliga myter   
om hundfoder

Resa med hund: båt, tåg eller flyg – Hundsport ger tips och  goda råd om vad du bör tänka på. PLUS: Packa lätt och rätt! 

Sommar 
tillsammans
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Ras i fokus 
3 x basset

Petit basset griffon vendéen, 

grand basset griffon vendéen  

+ basset fauve de bretagne

Reaktiv hund?

Så hjälper du den att  

varva ner och sluta skälla ”När vi äntligen 

kom på båten 
till Sverige  

sov Lica som  
en stock”

Katerine och hennes dotter flydde  

kriget med sin foxterrier Lica 

Bli en bät tre 
  hundägare!

HÄR HITTAR DU kurserna, föreläsningarna, böckerna och poddarna 

som ger nya och spännande infallsvinklar på livet med hund  
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Ras i fokus
Golden retriever – följsam  

och aktiv apportör

”Ibland  
är det bättre  

att låta 
träningen 

vänta”
Etolog Eva Marie Wergård  

om ekipage som har kört fast

Träna utan stress!
• Lär dig upptäcka dina egna tankemönster  

• Så hittade Emma och Arrac tillbaka till träningslusten 
PLUS: Bålstyrka = stark hund och bättre rörelser

Experterna svarar
Vad ska vi göra när hunddagis 

kräver kastrering?

NR 6 2022

SPONSOR

Ras i fokus

Bedlingtonterrier  

– viljestark familjehund

”Vi ska bygga 
hundens 

självförtroende 

och ha skoj!”
På spårkurs med  

Torsås Brukshundklubb

Att vara  
hunduppfödare
• Bakom varje levererad valp finns en hårt arbetande uppfödare –  

Hundsport ger en inblick i hunduppfödningens spännande och komplexa värld 

PLUS: Hur fungerar fodervärdsavtal?

Hundhälsa

Är min hund för tjock?

NR 7 2022

SPONSOR

Ras i fokusLeonberger – bjässe  som älskar vatten

Här växer både muskler och självförtroende

På hundsim med Svenska Podengo  Portuguêsklubben

• Experterna om foderallergi och atopisk dermatit • Upptäck symtomen i tid 

• Ny behandlingsmetod ger hopp 

PLUS Agnes Wold: ”Hundar träffar på för få bakterier”

Köpguide
Skydda hunden  mot förfrysningsskador

TEMA

ALLERGI

NR 8 2022

SPONSOR


