Artikler i Tidsskrift for Norsk Alpinklatring
Mal skal følges ved innsending av filer, skrivetips hjelper deg og rettskrivingsregler settes det
pris på om følges.

Mal
Overskrift
- Noe som fenger, historien kort fortalt.
Artikkelkred
- Eksempel: Tekst: Leif Jonas Karlsen
Ingress
- Ikke over 36 ord.
- En kort oppsummering av artikkelen og skal invitere leseren til å lese mer.
Hovedtekst
- Ikke over 2000 ord.
- Bilder legges ved som egne filer med en egen bildetekstfil. Bilder skal ikke legges til i
dokumentet/i teksten.
Bildetekster
- Bildetekst og fotokred.
- Legges til som eget dokument (.txt eller doc) i følgende format:
IMG_8556 - Arne klatrer tredje taulengden på Great Tatra Tower. Foto: Leif Jonas
Karlsen.
IMG_8557 - Leif er sikker på at vi har funnet Voytek Kurtyuka sin ødelagte primus fra
førstebestigningen. Foto: Arne Lange.
IMG_8558 - Hit, men ikke lenger, Arne bygger rapellanker etter alle kunstens regler.
Foto: Leif Jonas Karlsen.
Filer som leveres i en vanlig artikkel:
Tekst.docx (Overskrift, Artikkelkred, Ingress, Hovedtekst)
IMG_8556.jpg
IMG_8557.jpg
IMG_8558.jpg
Topo.jpg (om førstebestigning eller om det er noe eksotisk)
Bildetekster.docx

Skrivetips
Hold fast på fortellerformen.
- Det vil si at historien skrives i vi, jeg eller Arne og Lars. Som oftest gjør personlig
form seg best, det vil si «jeg».
Hold fast på språket.
- Heller norsk eller svensk enn svorsk.
Hold fast på tiden.
- Eksempel: «Nå klatrer Arne cruxet, jeg var redd». Bør være «Arne klatret cruxet, jeg
var redd»
Korte setninger.
- Jo kortere jo bedre.
Dropp trivialiteter.
- Beskriv bare det som er nødvendig for å bære historien for leseren. Dropp det som er
nødvendig for å bære din egen hukommelse av historien.
Disclaimer.
- Ser du på deg selv som en meget dyktig skribent kan alt over sees bort i fra.

Rettskrivingsregler Tidsskrift for Norsk Alpinklatring.
Foreløpig versjon Kristian Starheim Mars 2020.
Basert på Jo Gjeldrem sine retningslinjer 2019.
Taulengde forkortes slik: tl.
Meter slik: m
Meter over havet slik: moh.
Vi bruker «doble vinkler» på rutenavn og sitater.
Klammer rundt grad, taulengder ol.
Mellomrom mellom tall og forkortelser.
Eksempel: Samme år gikk Bjørn Myrer Lund «Manndomsprøven» (grad 7, 40 m, 1 tl.) i den
overhengende veggen i starten av Østveggen.
Det er svært vanlig å skrive pilar og rappell feil.
Vi bruker store bokstaver ved roping, men kursiv ved betoning.
Eksempel: Mener du at jeg skal spise det der?
Klammebruk på sitater.
Ved fullstendige sitater kommer punktum før avsluttende vinkel. Hvis sitatet er ufullstendig
kommer punktum etter avsluttende vinkel. Det samme gjelder andre avsluttende tegn, men

komma settes utenfor. Reglene beskrives litt forskjellig i kildene, så gi beskjed om dere er
uenige.
Eksempler:
I hytteboken sto det, «Inge er en fremragende elsker og en fryktløs klatrer.» Dette var det
stor enighet om i klatremiljøet.
I hytteboken sto det, «Inge er en fremragende elsker». Dette var det stor enighet om i
klatremiljøet.
I hytteboken sto det at «Inge er en fremragende elsker», og han har svært store hender
fåsds.
I eksempel nr. 2 og burde man kanskje sette inn (…) for å markere at sitatet er ufullstendig,
men jeg har forstått at det har gått litt av moten.

