Forfatterveiledning På Sporet
På Sporet ønsker velkommen alle slags artikler som omhandler jernbane og som kan
tenkes å være interessante for NJKs medlemmer.
På Sporet er både et medlemsblad for NJK og et fagtidsskrift som retter seg til en større
leserkrets.

Innsending
Redaksjonen tar fortløpende imot artikler. Manuskriptet sendes per e-post til
psred@njk.no. Du vil få tilbakemelding om at artikkelen er mottatt. Ta kontakt med
redaksjonen igjen hvis du ikke hører fra oss innen en uke.
Innsendinger med større omfang enn bare rene tekstfiler, slik som store bilder, kan sendes via
På Sporets Filemail-konto hvor størrelsen er ubegrenset. Man finner enklest denne kontoen
ved å gå til NJKs hjemmeside www.njk.no, velge «På Sporet» i menyen til venstre og deretter
«Send bilder og filer til På Sporet» i den nye menyen til venstre
Materiell som ikke kan sendes elektronisk kan sendes til Norsk Jernbaneklubb, P.b. 1492
Vika, 0116 Oslo. Påregn lenger svartid ved slik innsending.

Kontakt På Sporet
Ansvarlig redaktør er Ciel Udbjørg, e-post cielu692@gmail.com
Redaksjonens generelle e-post er psred@njk.no

Hver innsending skal i tillegg til selve materialet inneholde: artikkeltittel,
forfatterens/forfatternes navn, adresser, telefonnumre og e-postadresser.
Teksten: Artikkelen bør ikke være på mer enn ca. 5000 ord. Ved lengre artikler tar du
kontakt med redaksjonen på forhånd. Teksten skal bruke en normert rettskriving for det
språket teksten leveres i. I tillegg til norsk bokmål og nynorsk, godtas tekster på svensk
og dansk. Norske ord som ikke finnes i Språkrådets ordbok på https://ordbok.uib.no/
eller er jernbanefaglige uttrykk som man kan forvente at jernbaneinteresserte forstår,
forklares ved hjelp av en fotnote. Uvanlige ord bør uansett enten forklares eller unngås.
Illustrasjoner: Bilder skal være av best mulig teknisk kvalitet, helst originalmaterialet
som kameraet, mobiltelefonen eller scanneren leverer. Bilder skal ikke settes inn i
artikkelteksten, men leveres som separate filer, gjerne merket som figur 1, 2 osv.
Bildene skal normalt ha en egen bildetekst som vil bli plassert ved bildet. Bildetekstene
leveres på egen fil, eller som tillegg til selve artikkelteksten. Bildetekstene nummereres
på samme måte som bildefilene slik at det er tydelig hvilke bildefiler og bildetekster som
hører sammen. Hvis forfatteren ønsker en særskilt plassering av et bilde i forhold til
artikkelteksten, gjøres redaksjonen oppmerksom på det. Redaksjonen bestemmer
imidlertid selv om alle innsendte bilder benyttes, og kan også sette inn andre bilder for å
illustrere teksten. Slike endringer vil drøftes med forfatteren.
Forfatteropplysninger: De fleste artiklene i På Sporet blir publisert med forfatterbilde
og en kort forfatterpresentasjon. Forfatteropplysninger kan være alder, arbeid i det
sivile liv, men gjerne om tilknytning til NJK eller jernbaneinteressen generelt. Se gjerne
på tidligere forfatterpresentasjoner.

Behandling av innsendt artikkel
Redaksjonen vurderer artikkelen med hensyn til relevans og kvalitet. Artikler kan godtas slik de
er innsendt, bli gjenstand for nærmere forhandlinger, eller avvises. Forhandlinger vil skje som
veiledning slik at forfatteren uansett må godkjenne de endelige formuleringene. Hensikten med
slike forhandlinger er for å få til et best mulig sluttresultat, både med hensyn til det språklige og
innholdsmessige. Benytt gjerne andre til å lese gjennom din tekst, og lytt til disses
tilbakemelding med hensyn til språklig klarhet, før du sender inn en artikkel. Selv profesjonelle
skribenter leverer tekster som kan trenge forbedringer.

Språklig korrektur (ortografi)
Artikkelforfattere som ønsker å se endelig korrektur av sine artikler må be særskilt om
dette. Redaksjonen retter språklige feil i tråd med normene nevnt over uten at det tas
opp med forfatter.

Returmateriell
Illustrasjonsmateriell som ønskes i retur må merkes særskilt og returadresse må oppgis.

