
ANNONSSPECIFIKATION 2023
Häst & Ryttare - Svenska Ridsportförbundets medlemstidning

Redaktionella sidor

Uppslag
Utfallande: 420 x 265 mm 
(+ 3 mm utfall)
46 100 kr 

Omslag baksida
Utfallande: 210 x 240 mm 
(+ 3 mm utfall)
27 000 kr

Helsida
210 x 265 mm 
(+ 3 mm utfall)
24 150 kr

1/2-sida
Liggande “Utfallande” 210 x 128 mm + 3 mm 
Liggande “Satsyta” 184 x 110 mm (ej utfall)

Stående “Utfallande” 100 x 265 mm + 3 mm 
Stående “Satsyta” 90 x 230 mm (ej utfall)
14 850 kr

1/4-sida
88 x 110 mm
10 200 kr

POSTTIDNING B
Häst & Ryttare
Ridsportens Hus,  734  94  Strömsholm

Häst&Ryttare är momsbefriad.   
Tidningens skurna format: 210x265 mm
Begärda placeringar 10% i prispåslag

Bilagor
Bilagor måste alltid annonsmarkeras och ha 
ett maxformat på 200x255 mm. Ansvarig 
utgivare måste alltid godkänna en bilaga. 
Skicka därför en läsbar pdf 
i god tid till philip@sb-media.se

Annonsmaterial
Priserna gäller vid leverans av 
tryckoptimerade PDF:er och skickas till: 
annons@sb-media.se Annonsproduktion 
debiteras från 500 kr. Kontakta oss gärna för 
att få ett fast pris.

Kontakt
Lars Öman
Tfn 08 545 160 65 
lars@sb-media.se

1 20 februari 22 mars

2 15 maj 14 juni

3 21 augusti 20 september

4 20 november 20 december

Häst&Ryttare är Sveriges största hästtidning och 

medlemstidning för det officiella idrottsförbundet för ridsport, 
Svenska Ridsportförbundet, med sina drygt 150 000 

medlemmar.

Vi speglar förbundets alla grenar – de stora publik- och 

tv-sporterna hoppning, dressyr och fälttävlan, liksom 

körning, voltige, paradressyr för ryttare med 

funktions-nedsättning, distansritt, working equitation och 

gymkhana – och på alla nivåer, från nybörjare till 
elitryttare och landslag och både för ridskoleryttare 

och de som har egen häst.

Häst&Ryttare skriver från de cirka 850 ridklubbar där såväl 
barn och ungdomar och vuxna lägger stora delar av sin 
fritid. Ungefär hälften av dessa är ridskolor där det varje år 
genomförs runt fem miljoner ridtimmar.

Här finns allvar med de senaste säkerhetsbestämmelserna 
för ridhjälmar, och här finns skoj som bildreportage 
från en ridresa. Här ryms även utbildning i hästkunskap 
och träningstips för ridning. Så väl mött i den största häst- 
och ridsporttidningen!

SOFIA JOHANSSON, Chefredaktör

Sveriges största hästtidning med 
en upplaga på 124 400 ex

ENLIGT TS

Detta är Häst & Ryttare

Utgivningsplan 2023  NUMMER DEADLINE ANNONSLÄMNING UTGIVNING

Häst & Ryttare 
är Sveriges 
största häst och 
ridsport- tidning.
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