03

2016-11-14/LA, kompl 170516/LA

Tävlingsprogram 2017
Inlämning

Tävling

Klass

Motto

Redovisning

13 Dec 2016

Kollektion, extra inlämning

Arne o Tommy. Påsikt

Mellanrum

Mars 2017

10 Januari 2017

Månadens Bild
Årets Bild 2016
RIFO

14 Februari
14 Mars

Månadens Bild

Digital
Påsikt och digital
Se rsf-fotoklubbar.org
Påsikt

Fritt
----Fritt

Mars
Februari
--April

Månadens Bild

Digital

Upprepning

Maj

4 April * **

Månadens Bild (Utst. på Scand. Photo)

Påsikt

Ensligt

Oktober

9 Maj

Månadens Bild
RSF - Årsboken

Digital
Se rsf-fotoklubbar.org

Porträtt
---

September
---

12 September*

Fältskjutning maj*
Storfototräffen

Digital
---

Ej fastställt
---

November
---

10 Oktober

Månadens Bild

Påsikt

Vid stranden

December

14 November

Fältskjutning september*

Påsikt

Ej fastställt

Januari 2018

Västsvenska Fotoexpon

Se vastrasverigesfotoklubbar.se

Fritt

Mars 2018

Extra inlämning, 4 påsiktsbilder

Arne o Tommy

Porträtt i miljö

Mars 2018

Månadens Bild

Digital

Fritt

Mars 2018

Årets Bild 2017

Påsikt och digital

Fritt

Februari 2018

12 December
9 Januari 2018

* Fältskjutning.
13 - 14 maj – digitala bild i färg och svartvitt. Med övernattning.
16 september – påsiktsbilder i svartvitt och färg.
** OBS! Datum i april en vecka tidigare än vanligt p g av upptaget i Församlingsgården.
Klubben förbehåller sig rätten att publicera inlämnade bilder utan särskild ersättning till fotografen.
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Tävlingsregler 2017
Månadens Bild

Tre månadstävlingar med påsiktsbilder i färg och svartvitt.
Tre månadstävlingar med digitala bilder i färg och svartvitt.
Bilderna bedöms av utomstående jury och resultatet presenteras normalt
två klubbmöten senare. Bilderna skall vara den tävlandes verk.
Varje bild får endast delta i en klass och får inte tidigare ha placerat sig bland
de sex bästa i andra interna tävlingar.

Påsiktsbilder

Svartvitt och färg. En bild i varje klass.
Yttermått 30x40 cm inkl. ev. passepartout för att passa i klubbens standardramar
vid ev. utställning. Markera vilken sida som är upp i tveksamma fall.
Bilden ska på baksidan märkas med medlemsnummer, motto och bildtitel.
Påsiktsbilder lämnas vid månadsmöte.

Digitala bilder

Svartvitt och färg. En bild i varje klass.
Längsta sida 2000 pixlar.
Märk filen med: medlemsnummer_titel/motto_inlämningsmånad.jpg.
Exempel: 99_gummor_juni.jpg.
Bilderna mejlas i god tid före månadsmötet till bilder@bankerydsfotoklubb.se.

Poäng

1:a 9 poäng
2:a 7 poäng
3:a 5 poäng
4:a 4 poäng
5:a 3 poäng
6:a 2 poäng
Övriga bilder får en poäng.
Om samma deltagare får två placeringar erhålls den högre poängen.

Priser

De tre bästa bilderna tilldelas diplom. När tävlingsåret är slut sammanställs de olika
månadstävlingarna. Vinnarna sammanlagt i respektive klass erhåller diplom samt
presentkort från Scandinavian Photo.
1:a pris: 1200 kronor. 2:a pris 800 kronor. 3:e pris 500 kronor.

Fältskjutning

Fältskjutning sker i april och september lördagen ca 10 dagar efter månadsmötet.
Klubben arrangerar en resa. Tre motton delas ut och det är upp till fotografen
att fånga bilder som stämmer med dessa motton.
April:
Digitala bilder, 3 i färg och 3 i svartvitt.
September: Påsiktsbilder, 3 i färg och 3 i svartvitt.
Bilder som är tagna vid annat tillfälle än då fältskjutningen arrangeras tillåts inte.
Märkning enligt Månadens Bild.

Poäng

Varje motto bildar en deltävling.
Vinnarna sammanlagt i respektive klass erhåller diplom.
För att vinna sammanlagt krävs att man deltar i alla tre mottona.
Poäng räknas som i månadstävlingarna, 1:a - 9 poäng, 2:a - 7 poäng etc.

Priser

1:a pris: Vandringspris och diplom.
2:a och 3:e pris: Diplom. Gäller även vid dela placering.
Minst 5 deltagare i klassen krävs för att erhålla inteckning i vandringspris.
Den som vunnit vandringspriset tre gånger får behålla priset permanent.
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Tävlingsregler - Årets Bild
Årets Bild

Endast bilder från Månadens Bild och Fältskjutning kan delta.
Tävlingsåret omfattar inlämning januari - november med redovisning mars - januari.
Gränsfall: Bilder som lämnas i november och redovisas i januari året därpå kan delta
i Årets Bild.
Årets Bild utses av extern jury.
Arnes och Tommys kollektionstävling är en separat tävling och ingår inte i Årets Bild.

Påsiktsbilder

Svartvitt och färg. En bild per klass.
Mått och märkning enligt Månadens Bild.

Digitala bilder

Svartvitt och färg. En bild per klass.
Mått och märkning enligt Månadens Bild.

Poäng

Extern jury utser de 6 bästa bilderna i varje klass. Övriga bilder på delad sjunde plats.

Priser

De tre bästa bilderna i varje klass erhåller diplom samt presentkort från Scandinavian
Photo. 1:a pris 600 kronor. 2:a pris 400 kronor. 3:e pris 300 kronor.

Årets Fotograf

Vandringspriset ”Årets Fotograf” tilldelas den som erhåller flest poäng sammanlagt i
alla klasser i Månadens Bild. Vandringspriset är instiftat av Margit Berglund med
döttrar till Gunnar Berglunds minne.

Externa tävlingar
Externa tävlingar

Genom klubben kan du delta i externa tävlingar.
Klubben betalar deltagaravgifter för fototävlingar inom landet.
Vid internationella tävlingar står den tävlande för deltagaravgifterna.

RIFO Riksförbundet

Information om regler och bildinlämning finner du på:
http://www.rsf-fotoklubbar.org/

Årsboken Riksförbundet

I maj har du möjlighet att lämna in bilder till RFS Årsbok.
Se http://www.rsf-fotoklubbar.org/

Storfototräffen

Storfototräffen arrangeras sedan 1972 av fotoklubbarna SAAB, Huskvarna, Värnamo,
Skillingaryd och Bankeryd.
Regler och information skickas ut av arrangerande fotoklubb i god tid innan
tävlingen.

Västsvenska Fotoexpon

Information om regler och bildinlämning finner du på:
http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/

RTF - RiksTemaFoto
Skara

http://www.skarafotoklubb.se
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