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Vi introducerer i forbindelse med Dansk Havpattedyrsymposium 2009 et nyt format for
abstracts til mødets videnskabelige præsentationer. Formålene med dette er at
gøre vores program mere levende, at give vores oplægsholdere en mulighed for
lave en mere dybdegående skriftlig formidling af deres forskning, og at
præsentere den aktuelle danske havpattedyrforskning på mere fyldestgørende
vis på vores hjemmeside (udover naturligvis at glorificere den siddende
bestyrelses eftermæle i al evighed).
Det nye format vil give hver præsentation en A4-side i programmet. Denne kan efter
eget ønske benyttes til tekst, figurer (se Figur 1) og referencer.
Figurer i farver (se Figur 1 og 2) er
velkomne, og vil kunne nydes på
hjemmesiden, men det trykte
program vil sandsynligvis være i
sort/hvid, hvilket den listige forfatter
naturligvis vil tage i betragtning.
Eventuelle referencer bedes noteret
som (Galatius & Kinze 2003) i
teksten. Denne reference kan ses i
den ønskede formatering i et
eventuelt referenceafsnit nederst i
dette eksempel.

Figur 1. Screenshot fra foreningens hjemmeside, der i
forbindelse med det nye abstractformat søges levendegjort.

Teksten kan sættes op i en eller flere kolonner
efter ønske, men skal holdes i fonten Arial og
fontstørrelse 12, undtaget figurtekster, der holdes
i 10 og kursiv, adresser og referencer i 10 og titel
i 16, fed. Ifm. øvrige opsætningssprøgsmål kan
dette forlæg granskes.
Skulle man på baggrund af den hærgende
finanskrise eller andre fortrædeligheder blot
ønske at bidrage med et abstract bestående af
en kort tekst er dette selvfølgelig stadig muligt.
Titel og forfattere formateres som i dette
eksempel og teksten i fontstørrelse 12 og
margener på 3,17 cm i højre og venstre side,
samt 2,54 cm i top og bund må i så fald ikke
overstige en A4-side.

Figur 2. Irrelevant stemningsbillede fra et
tidligere arrangement i DHF-regi.
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