Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet
af forskere. Til det globale HS-fællesskab

HDBUzz-prisen for unge videnskabsformidlere
2013
Annoncerer HDBuzz-prisen for unge videnskabsformidlere 2013!
Skrevet af Dr Ed Wild den 19. september 2013
Redigeret af Dr Jeff Carroll; Oversat af Mette Gilling Nielsen
Oprindelig offentliggjort 2. september 2013
Vi er glade for at kunne annoncere HDBuzz-prisen 2013. Dette er en
mulighed for forskere, der arbejder med Huntingtons Sygdom, og som er i
begyndelsen af deres karriere, for at blive involveret i kommunikationen af
HS-videnskab til det globale samfund, og at se deres arbejde offentliggjort
her på HDBuzz og at vinde Amazon-gavekort til en værdi af US$500 (ca.
2800 DKK)!

Kalder alle HS-forskere
Efter succesen med den indledende HDBuzz-pris sidste år, er vi igen på
udkig efter unge forskere, der evner at formidle forskningsnyheder klart og
fantasifuldt.
Vi er derfor glade for at kunne
annoncere HDBuzz-prisen for unge
videnskabsformidlere 2013.
Ph.d-studerende og post.docforskere, der aktivt deltager i en eller
anden form for HS-forskning kan
deltage i konkurrencen om HDBuzzprisen.
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Artikler skal indsendes inden 15.
november 2013. Skriv en email
til: prize2013@hdbuzz.net hvis du

Alle deltagere skal skrive en artikel, der

har brug for emneforslag.

ikke må fylde mere end 1200 ord, som
Ud over brødteksten skal artiklen indeholde:
en overskrift på højst 10 ord
et forsideresumeé på højst 50 ord
en Tweet på højst 115 tegn inklusive mellemrum
mindst én henvisning til en peer-reviewed artikel, der danner grundlag
for artiklen

Brug for inspiration?
Deltagere kan frit vælge enhver artikel eller emne, men vi kan også
sagtens foreslå emner. Du bør ikke skrive om dit eget arbejde eller
forskning, du har været direkte involveret i. Send en e-mail til
prize2013@hdbuzz.net hvis du vil have nogle forslag til emner.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 15. november kl. 17:00 Londontid.
Artikler skal indsendes via e-mail, i Word-dokument-format til
prize2013@hdbuzz.net.
Alle bidrag skal være skrevet på engelsk . Vi beklager, men artikler på
andre sprog vil ikke blive vurderet.

Præmier!
Vinderne vil blive annonceret i december 2013.
Vinderartiklen vil blive offentliggjort på HDBuzz, oversat til elleve sprog og
distribueret til snesevis af HS-sites rundt omkring i verden.
Vinderen vil modtage et Amazon-gavekort til en værdi af US$500 (ca.
2800 DKK) i en valuta efter eget valg.
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Op til fem trøstepræmie-vindere vil også få deres artikler offentliggjort og
modtage 200 USD (ca. 1100 DKK) på et gavekort til Amazon.
Det er vigtigt for alle forskere at vise offentligt engagement, så ud over
kontanterne, vil det forbedre CV'et for alle ivrige, unge HS-forskere.

Tips til vellykket
skrivning
1. Kig på flere HDBuzz-artikler før du
begynder, så du får en god
fornemmelse for vores tone og stil.

»

At vise ‘engagement i
samfundet og
patienterne’ er vigtig
under enhver forskers
uddannelse

2. Hvis du er i tvivl, simplificér.

«

3. Antag, at din læser er interesseret i
HS og er villig til at lære, men at vedkommende ikke har nogen formel
videnskabelig uddannelse.
4. Forklar al videnskab, der ligger ud over gymnasieniveau, i mundrette
bidder. Gå så tilbage, og forklar videnskaben fra gymnasiet.
5. Benyt metaforer, analogier, humor og skøre påfund i stor stil.

6. Husk at undersøge begrænsningerne ved det du skriver om, og forsøg
at forklare, hvad der skal ske herefter for at bringe HS-behandlingerne
tættere på.
7. Du er velkommen til at lave eller benytte simple diagrammer, slående
fotos eller tegnefilm til at illustrere artiklen. Men undgå billeder, der
indeholder tekst, da dette forårsager oversættelsesproblemer.

Det med småt
Redaktionens afgørelse er endelig, og korrespondance vil ikke blive
indgået. Ved at indsende en artikel går du med til, at stil og indhold i din
artikel må redigeres, og at artiklen kan offentliggøres via HDBuzz.net og
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frigives under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
License, herunder oversættelse og ubegrænset syndikering. Vinderne går
med til at blive nævnt ved navn på HDBuzz.net. Det er ikke tilladt for
tidligere prisvindere eller trøstepræmievindere at deltage, men tidligere
deltagere, der ikke vandt er meget velkomne til at deltage igen. Alle bidrag
vil blive undersøgt for plagiering og vil blive diskvalificeret hvis det viser sig
at være tilfældet. Bivirkningerne kan være ukontrollérbare opkastninger.

Hjælp os med at vride armene om!
Uanset om du er ‘Principal Investigator (PI)’ (eller “toppen af poppen” som
der ville stå i BT eller Ekstrabladet) eller HS-familiemedlem, er der en god
chance for, at du kender en ung forsker, der er rap i replikken og god til at
formidle et budskab.
Hvis det er tilfældet, bedes du sætte dem i kontakt med os, eller henvise
dem til denne artikel, så de kan deltage i konkurrencen.
Det er vigtigt under enhver forskers uddannelse, at de viser ‘engagement i
samfundet og i patienterne’, så ud over muligheden for at få fingre i disse
lækre præmier, er det noget, der vil forbedre enhver ivrig, ung HS-forskers
CV.
Så nørder - kom i gang!
Forfatterne har ingen interessekonflikter. For mere information om vores
offentliggørelsespraksis kig under FAQ...

© HDBuzz 2011-2015. Indholdet på HDBuzz kan frit deles under en Creative
Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
HDBuzz er ikke en kilde til lægefaglige råd. For mere information besøg
hdbuzz.net
Dannet 13. oktober 2015 — Downloaded fra http://da.hdbuzz.net/135
4/4

