
NorskQuiltebladi
FORMAT STØRRELSE (BREDDE X HØYDE) 4 FARGER SORT/HVITT VARENR.

Dobbeltside 420 mm x 270 mm (+ 3 mm alle sider utf.) 15 750 –

4. omslagsside 210 mm x 270 mm (+ 3 mm til venstre og nederst) 10 024 –

2. omslagsside utfallende: 210 mm x 270 mm (+ 3 mm alle sider utf.) 
spalteriss: 180 x 225 mm 10 024 –

Helside utfallende: 210 mm x 270 mm  (+ 3 mm alle sider utf.)
spalteriss: 180 x 225 mm  8 610 3 080

Halvside, liggende spalteriss: 180 mm x 110 mm 
utfallende: 210 mm x 134 mm (+ 3 mm alle sider utf.)

 4 675 1 650

Tredjedelsspalte  
stående i riss 57 mm x 213 mm  3 750 1 245

Tredjedelsspalte  
liggende i riss 180 mm x 87 mm  3 750 1 245

Kvartside, liggende 180 mm x 55 mm  3 000 1 500

Kvartside, stående
på egen annonseside 89 mm x 125 mm  2 750 1 045

Kvartside, liggende
på egen annonseside 182 mm x 60,5 mm  2 750 1 045

1/8 liggende på
egen annonseside 89 mm x 60,5 mm
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FORUMforum

Referat Quiltelagsforum på Norsk Quiltetreff
tilstede p 24 quiltelag og -klubber
 P Mona Mørkved, Quiltelagskontakt Nqf

 P Randi Christie, Redaktør Norsk Quilteblad

Agendaen var på forhånd sendt ut til alle 
kontaktpersoner på quiltelagslista på www.
nqf.no og alle påmeldte til quiltelags- 
forumet via registreringen til Norsk 
Quiltetreff. Agendaen ble sendt ut 6uker 
før treffet med påminnelse 6 dager før. Det 
som kom opp er satt inn i stikkordsform. 

Gi tilbakemelding om det er noe 
vesentlig jeg har glemt å få med.

1 Da NQF er en medlemsorganisa-
sjon for direktemedlemmer og ikke 
for quiltelagene kan det være en 
utfordring å få den ønskede «nær-
het» mellom NQF og de enkelte 
lokale quiltelag. Hva ønsker quilte- 
lagene av NQF?
 P Besøk fra Nqf
 P Hjelp til å promotere Nqf i form av 
DVD-presentasjon, PowerPoint-pre- 
sentasjon e.l.
 P Lenker fra lokallag til Nqf
 P Dele informasjon også med ikke- 
medlemmer
 P Medlemsfordeler som for eksempel 
«hotell-avtaler» med samarbeidshotell 
i forbindelse med quiltetreff
 P Oftere oppdateringer på Facebook/
blogg/webside
 P Mer oversiktlig webside
 P Bladet appellerer ikke til tradisjonelle 
quiltere og ev. nybegynnere
 P Det oppfordres til å sende inn bidrag 
til bladet
 P Ønske om mer mønster i bladet
 P Ønske om mer informasjon fra Nqf til 
quiltelagskontakt lokalt som kan videre-
formidles til quiltelagenes medlemmer

2 Quiltelagslista på nqf.no
Hvilke opplysninger ønsker quilte- 
lagene skal stå på denne listen?
 P Ønskelig å fjerne kolonnen med over-
skrift «annet»

 P Legge inn logoer til quiltelagene
 P Legge internettadressene synlige
 P Informasjon bør endres så raskt som 
mulig etter at det er gitt melding om 
det
 P Oppfordring om at de lokale quiltela-
gene ordner en e-postadresse som føl-
ger quiltelagskontakten
 P Oppfordring om å lenke til nqf.no fra 
quiltelagenes websider/blogger
 P Nqf bør bruke kontaktpersonene mer 
aktivt
 P Ønske om at det sendes ut informa-
sjon via e-post til alle medlemmer i 
Nqf som har gitt sin e-postadresse. 
Dette kan friste flere til å oppgi sin 
adresse. 
 P Alle medlemmer oppfordres til å sende 
e-postadresse til medlemsadministra-
sjonen som i dag har et fåtall e-postad-
resser registrert

3 Erfaringsdeling,  
de lokale quiltelagene
Dette er et stort tema som ville tatt langt 
tid. Det oppfordres derfor til å gi tilbake-
meldinger på forespørsel som vil komme 
fra redaktør av Norsk Quilteblad i etter-
kant av Quiltetreffet. Det vil da komme 
en oppsummering fra lokallagene i 
bladet.
1 Hvilke aktiviteter er det på møtene?
2 Priser på medlemskap og møter?
3 Arbeidsfordeling?
4 Servering?
5 Rekruttering, verving?

 P Forslag om ulike kontingentkategorier 
for f.eks. barn og unge
 P I forhold til rekruttering er det viktig 
at alle sider av quilting og lappeteknikk 
kommer frem, ikke bare store flotte 
tepper
 P Oppfordre til enkle kurs via hobbybu-
tikker og sybutikker
 P Lage et «Svenneteppe» hvor man star-
ter med de enkleste blokker og blir mer 
avansert etter hvert

 P Legge ut informasjon i butikker
 P Vise bredde i utstillinger, sitte og sy på 
enkle arbeider – trekke oppmerk- 
somhet
 P «Quilt-In-Public-day». I år er dette 
21. juni. Oppfordre til å samle seg uan-
sett dato og sitte og sy i «det offentlige 
rom».
 P «Syvake»
 P Erfaring viser at når butikker legges 
ned på steder med få butikker går også 
medlemstallet ned.
 P Flere quiltelag mister medlemmer.
 P Starte med «Sydamens hjørne», 
undervisning om teknikk og lignende, 
en halv time før hovedmøtet i quiltela-
get. Det vil gi de som ønsker å lære nytt 
en mulighet til å jobbe med dette 
under møtet og spørre om råd.
 P Dele ut gratismønster (hentet på web) 
på møtene. Dette gis kun til de frem-
møtte og er en «gulrot» for å være 
aktiv.

4 Veldedighet. Blad nr. 3 i 2014 vil 
ha veldedighet som hovedtema.
Telemark: Syr Hjerteputer til Bryst- 
kreftforeningen og leverer til sykehuset. 
Oppfordres til å dele dette i bladet.

Tepper som varmer. Erfarer at det også 
er ønsker om andre ting som toalettmap-
per og småting.

5 Evaluering
Det oppfordres til å sende evaluering av 
Norsk Quiltetreff på e-post til forhenvæ-
rende quiltelagskontakt i Nqf, Mona 
Mørkved. Ny quiltelagskontakt etter 
konstituering av nytt styre er Eirin 
Jørgensen, Sør-Trøndelag.

Tusen takk for godt oppmøte  
og engasjement.

Med hilsen
Mona Mørkved, nestleder@nqf.no

Møteleder og referent

SY.NO 
Nordisk representant for Innova Longarm 
maskiner. 
QUILTING AV TEPPER 
Magne flotte quiltemønster å velge i, eller 
frihåndsquilting tilpasset ditt teppe. Godt 
utvalg av bakstykkestoffer, tråd og vatt. 

Merete Ellingsen 
E-mail: merete@sy.no 
Tlf: 95817120—www.sy.no 

Olaugs Quilt

Alt du trenger til vanlig quilting, artquilt og maskinbroderi 
Utrolig stort utvalg i motivstoffer, batikk og basisstoff, mm

- nær 9000 stoff å velge mellom
- Laser-cut kits - travle quilteres drøm!

Jeg lager stoffpakker for deg, minstesalg 50 cm 
Mange abonnement/klubber du kan melde deg inn i

Alltid mange produkter på salg/tilbud

Populære ukentlige nyhetsbrev til alle som er interessert
- bare send e-post til olaug@olaugsquilt.com

1 gratismeter til alle som handler for over kr. 600.-

Tlf: +92 81 52 63/52 22 21 21

14.000 produkter for quiltere!

Tlf: 70 14 41 42
Besøks adr:   Moa Syd, Stokkebygget  
Post adr:  Langelandsveien 35,  6010 Ålesund

STOFF
SYMASKINER

TILBEHØR
EGNE MØNSTER

Velkommen til Quiltebutikken i Ålesund

Følg oss på Facebook
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1/4 
STÅENDE

PÅ ANN.SIDE

1/8 PÅ 
ANN. SIDE

1/4 LIGGENDE 
PÅ ANN. SIDE

1/4 LIGGENDE ANN. 
PÅ ARTIKKELSIDE

1/3 LIGGENDE ANN. 
PÅ ARTIKKELSIDE

1/3 
STÅENDE 
ANN. PÅ  

ARTIKKEL-
SIDE

1/2 LIGGENDE ANN. 
PÅ ARTIKKELSIDE
(OGSÅ UTFALLENDE)

Annonser til Norsk Quilteblad sendes 
som ferdig original (helst pdf). Dersom 
annonsen ønskes laget eller endret av 
trykkeriet fakturerer NQF merkostnaden. 

Bestilles en annonse for sammenhengen-
de annonsering i fire utgaver gir dette  
rett til å søke om å få leie butikkstand  
på Norsk Quilteforbunds Årsmøtehelg. 
Bestilles det annonseplass for et helt år 
gis det fem prosent rabatt. 

Betales alle fire annonsene på en faktura 
innen betalingsfristen for den første  
annonsen gis ytterligere fem prosent 
rabatt. Totalt kan en altså oppnå  
ti prosent rabatt på fakturaen.. 

Alle annonseringsavtaler inngås  
skriftlig med NQFs annonsekontakt,  
annonse@nqf.no. Avtalen løper til  
den blir sagt opp skriftlig tre måneder  
før neste annonsefrist.

Utgivelsesplan 2019
UTGAVE DEADLINE ANNONSER UTSENDING

1/2019 14. januar 11. mars

2/2019  2. april 11. juni

3/2019 12. juli 6. september

4/2019 20. september 21. november

NorskQuiltebladi
Annonseinfo 2019

N
O

R
SK

 Q
U

ILT
E

B
L

A
D

          2/2018

31. ÅRGANG                    NORSK QUILTEFORBUNDS MEDLEMSBLAD       2/2018i
iNorskQuiltebladii

Returadresse: Norsk Quilteforbund, v/Inger Lise Høisveen, Nord Steinby, 1950 Rømskog
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NY & SUPERENKEL NETTBUTIKK

lappeteknikk.no

KREATIVITET           FARGER           LIVSGLEDE

 

TEMA:  Bildequilter
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