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www.fritid.org/foto

Storfototräffen 2017!
Saabs Fotoklubb arrangerar Storfototräffen 2017. Träffen har anordnats årligen sedan 1972 och är som bekant en
gemensam fototräff för några fotoklubbar i norra Småland. En lista över träffarna finns på vår hemsida
www.fritid.org/foto under ”tävlingar” och ”Storfototräffen”. Vi är glada för att vi fått förtroendet att föra traditionen
vidare.
Preliminärt hålls Storfototräffen fredagen den 20 oktober med start kl. 1900. Platsen är i IKHP stugan på
bergskanten med strålande utsikt över Huskvarna och Jönköping. Mer om färdväg kommer i senare informationsblad.
I samband med träffen hålls självklart en fototävling. Alla medlemmar i någon av de inbjudna klubbarna får delta i
tävlingen som enbart gäller digitala bilder. Bidragen skall vara oss tillhanda senast den 8 september och resultatet
redovisas i samband med prisutdelning på Storfototräffen.
Här kommer en sammanfattning på tävlingsreglerna:
· Bilderna ska följa mottot ”GLAS”. Mottot får tolkas fritt och i vid bemärkelse. Juryn avgör hur väl man
följer mottot.
· Tävlingen gäller enstaka bilder, inte kollektioner.
· Bilden bör vara tagen 2016 eller senare
· Varje deltagare får lämna in max 4 bilder.
Bilderna ska prioriteras av fotografen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet tävlande bilder till ca 100.
Om vi får in väsentligt många fler bilder deltar inte de bilder som fotograferna prioriterat lägst. Obs detta
gäller bara om vi får in väldigt många bilder.
· Bilderna lämnas in i digital form som jpg-filer. Filstorlek MAX 1MB och högsta upplösning 1920 pixel på
längsta sidan.
· Maila bilaga i form av enstaka bilder eller Zip-arkiv.
· Ange titel på bilder separat.
· Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra storlek på inlämnade digitala bilder om de inte uppfyller
maxmåtten ovan.
· De bästa bilderna kan komma att publiceras på vår hemsida, då nedskalade till max 700 bildpunkter i höjd
eller bredd. Vi respekterar givetvis om en fotograf inte tillåter detta. Fotografen ska uppge vid
bildinlämningen om Internetpublicering inte accepteras.
· Bilderna ska ha ett filnamn som består av prioriteringen samt fotografens födelsedag. Exempel:
”2_501231.jpg”. Ge din bästa bild prioritet 1.
· Bilderna skickas via email klubbvis till fksaabj@gmail.com. Ange i emailet namn, klubb och födelsedag,
samt gärna kortfattade titlar på bilderna. Ange 'Storfototräffen 2017' som ärende/subject.
Kontaktperson angående tävlingen är Kennet Thorén.
Välkommen att deltaga!
Jönköping 2017-05-07
Fotoklubben, Saab Jönköping
Håkan Timje
Fotoklubben, Saab Jönköping
Stensholm Hallen 12
56193 Huskvarna
foto@timje.se
036 – 194110 kontorstid

Kennet Thorén
Fotoklubben, Saab Jönköping
Saab Training & Simulation
561 85 Huskvarna
fksaabj@gmail.com
036-388028

