Riktlinjer för klubbens interna tävlingar

Årets bild (Grupp A)
Tävlingsbilder skall vara tagna under 2019. Inlämning sker 21 Januari 2020. Se tidsplan för exakta
inlämningsdagar. (Årets bild 2019 skall alltså vara tagen under 2019 och lämnas in senast 21
Januari 2020)

Grupp A: Svartvit eller färg digitalt format. Fritt tema. Det är tillåtet att lämna 3 bilder per
medlem.
Så här gör du: Samma som ovan under klubbtävlingar
Namngivning: Medlemsnummer, ditt nummer står på ditt inbetalningskort för medlemskap A, B eller
C för dina olika tävlingsbidrag A för grupp Årets bild Alltså: Om ditt medlemsnummer är 45 och du
lämnar in tre bilder till tävlingen ”Årets bild” så döps de så här: 45AA, 45BA samt 45CA.
Redovisningen sker på klubbens årsstämma.
Digitala bilder skickas till tävlingsledare: Jörgen Hagman via Dropbox Se hemsida

Årets porträtt (Grupp B)
(OBS tävlingsbilder skall vara porträtt av människor och vara tagna 2019. Inlämning via dropbox
senast 21 Januari 2020) Mer info på hemsidan under tävlingar.
Grupp B: Svartvit eller färg digitalt format
Det är tillåtet att lämna 3 bilder per medlem.
Så här gör du: Samma som ovan under klubbtävlingar

Namngivning: Medlemsnummer A, B eller C för dina olika tävlingsbidrag B för grupp Årets porträtt
Alltså: Om ditt medlemsnummer är 45 och du lämnar in tre bilder till tävlingen ”Bengts pris” så döps
de så här: 45AB, 45BB samt 45CB
Redovisningen sker på klubbens årsstämma. Digitala bilder skickas till tävlingsledare: Jörgen Hagman
via Dropbox Se hemsida

Årets studiobild (Grupp C) Nytt för i år
OBS tävlingsbilder skall vara tagna med artificiellt ljus under 2019. Det menas med att det tydligt ska
framkomma att bilden är tagen antingen i en studio-liknande miljö eller med externa ljuskällor såsom
blixtar, softboxar mm. Det räcker alltså inte med enbart med den inbyggda blixten i kameran.
•
•

Bilden är tagen i en studio eller en studio-liknande miljö
Bilden är ljussatt med externa ljuskällor såsom blixtar, fast ljussättning, softboxar mm. Detta
gäller både inom- och utomhusbilder.

•

Det ska tydligt framkomma att bilden är tagen med studioutrustning/studiomiljö.

(Det räcker inte med enbart med att använda din blixt utomhus för att kalla det för en studiobild!)
Mer info på hemsidan under tävlingar. Grupp C: Svartvit eller färg digitalt format Det är tillåtet att
lämna 3 bilder per medlem. Så här gör du: Samma som ovan under klubbtävlingar Namngivning:
Medlemsnummer A, B eller C för dina olika tävlingsbidrag B för grupp Årets porträtt Alltså: Om ditt
medlemsnummer är 45 och du lämnar in tre bilder till tävlingen ”Bengts pris” så döps de så här:
45AB, 45BB samt 45CB Redovisningen sker på klubbens årsstämma. Digitala bilder skickas till
tävlingsledaren via Dropbox, se hemsida. Inlämning 21/1 2020 se vidare under tävlingar på hemsidan

Årets fotograf
En tävling där vi utser årets fotograf, resultatet beräknas efter ett poängsystem där vi använder
resultaten från årets interna tävlingar. Årets fotograf presenteras vid klubbens årsmöte.
Poängsystem Klubbtävlingar:
1: a plats ger 10 poäng
2: a plats 9 osv. till 10:e plats som ger 1 poäng

Gemensamma regler för alla klubbens tävlingar
- Medlemsavgiften skall vara betald.
- Tävlingen måste ha minst 8 deltagare och/eller 15 bilder för att tävlingen ska genomföras.
- Datormanipulerade bilder är tillåtna om inget annat anges i tema-beskrivningen.
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