Tävlingsinformation 2019
Fotoklubbens tävlingar
Huskvarna fotoklubbs tävlingar är öppna för medlemmar i klubben. Vi vill uppmärksamma alla tävlande att
Huskvarna fotoklubb förbehåller sig rätten att publicera inlämnade tävlingsbidrag, t. ex på vår hemsida
och i lokalpressen. Detta gäller samtliga bildtävlingar
under året.
För att hålla klubben så aktiv som möjligt önskar vi
att bilderna inte är äldre än två år. De ska heller inte
tidigare varit med i någon av våra egna tävlingar.
Tre månadstävlingar om året
Vi tävlar med två digitala klasser, en med ett tema och
en med fritt tema. Du får tävla i båda klasserna med
max tre bilder/klass.
Inlämningsdatum 2019:
• 27 januari, Tema färger.
• 5 mars, Tema kommer.
• 3 september, Tema kommer.
Bilderna mejlas till tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.
se.
Bilderna döps med bildens titel och medlemsnummer,
(som du får av kassören Björn Höörgren), till exempel ”Vätterstranden_037”. Bildens längsta sida får inte
överstiga 1920 pixlar, cirka 2 Mb.
Årets bild, inlämning 5 nov 2019
Delta med nya bilder eller bilder du tävlat med tidigare i klubbens tävlingar under året. Dock får inte samma bild lämnas in till flera olika klasser. Fritt tema.

•
•

Max tre digitala bilder. Läs mer ovan om storlek
och märkning.
Max tre bilder på papper. Bildernas yttermått inkl
passepartout ska vara högst 30 x 40 cm. Du väljer
själv hur du monterar dem. Märk bilderna på baksidan med titel och medlemsnummer, t. ex ”Vätterstranden_037”. Pappersbilderna lämnas i en väska
i klubblokalen på den aktuella inlämningsdagen.

(preliminärt)

Mejla bilderna till klubbens tävlingsledare:
tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.se
Papperbilder: Max två kollektioner á tre bilder. Märk
på baksidan t. ex: ”1_Vätterstranden_037” ”2_Vätterstranden_037” ”3_Vätterstranden_037” Lämnas i
väskan i klubblokalen.
Årets Fotograf
För att ta hem denna titel ska du ha tagit hem flest poäng i månadstävlingarna under året. Det handlar alltså om att vara med i så många tävlingar som möjligt!
Poängberäkning
1:a = 5 poäng, 2:a = 4 poäng, 3:a = 3 poäng.
Övriga platser 1 poäng. Flest poäng under året =
Årets Fotograf. Om fler deltagare hamnar på samma
poäng avgörs tävlingen av vem som har flest högsta
placeringar.
Välkommen med dina bidrag och fråga gärna tävlingsansvariga om något är oklart.
Externa tävlingar
Fotoklubbens sekreterare skickar löpande ut all information om tävlingar till klubbens medlemmar. Vi har
även länkar på vår hemsida till både RSF och Östsvenska Fotodistriktet.
RSF:s riksfototävling, Riksförbundet Svensk Fotografi, inlämning till klubben 27 januari.
Östsvenskan. Östsvenska fotodistriktets tävling,
inlämning till klubben 27 januari. Arr Linköping Fk.
Storfoto. Arrangör 2019 är Värnamo Fk. Mer info
kommer.

Årets kollektion, inlämning 5 nov 2019
En kollektion är bilder som på något sätt hör ihop,
kanske bildar en berättelse. Delta med max två kollektioner á tre bilder.
Digitalt: Märk kollektionerna med ditt medlemsnummer och bildens namn i den ordning du vill visa bilderna, t ex: ”1_Vätterstranden_037” ”2_Vätterstranden_037” ”3_Vätterstranden_037”.
Bildens längsta sida får inte överstiga 1920 pixlar.
Varje tävlande ansvarar själv för att bilden är i rätt
storlek.

2017 år vinnare Årets Bild, Årets Kollektion och Årets
Fotograf. Fr v: Monica Larsson, Marie Gustafsson, Katja Tanhua, Jenny Persson, Maggie Rolfson och Riccard
Bergström. Foto: Kerstin Ericsson.

