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Ekenäs Fotoklubb r.f. håller  årsmöte hålls ons. 1.2. kl 18.30  i 
H-byggnaden på Ekåsens område, Raseborgsvägen 37.  
Samtidigt avgörs årstävlingarna.  
De digitala bilderna har 3 klasser medan pappersbilderna, såväl svartvita 
som färg samlats i en klass. Se närmare nedan. Tävlingsbidrag till 
digiklasserna skickas till klubbens e-postadress senast under lördag 28.1. 
Pappersbilder lämnas senast lör. 28.1.kl 14.00  till Fotofabriken. 
Välkommen att delta! 
 
Tävlingsklasser 

1. Svartvitt eller monokromatiskt (en färg). 

Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild. 

2.  Färg 

Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild. 

3. Foto-Pars- vandringspris. Bildserier/-reportage: 3-5 fotografier som bildar en 

helhet. Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild. 

4. Papperskopior, såväl svartvita som färg.  Bildstorlek: långsidan minst 24 cm, 

högst 45 cm. Bredden på en ev. passepartout får vara högst 10 cm. 

Regler 

 Motivet är fritt i alla klasser.  Bildmanipulation är tillåten.  Varje fotograf kan 

delta med högst 3 fotografier per klass. I bildserier/-reportage högst 2 serier. 

Varje klass bör ha minst 3 deltagare för att tävling skall uppstå och pris delas ut. 

Digitala bilder ges namn enligt vilka de kan identifieras. Pappersbilder märks med 

signatur, alternativt med fotografens namn och eventuellt med bildnamn. I 

årstävlingen väljs årets bästa bilder inom klubben, man kan således delta med 

bilder som premierats i tidigare klubbtävlingar under året.  Bild eller dess 

parallellbild får delta endast en gång i en årstävling.   

Tävlingsjuryn bör utse de 3 bästa i varje klass och kan vid behov ge 

hedersomnämnande 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast:  
Årets första månadsmöte hölls onsdag 4.1. Mörkerfotografering och 

ljusmålning var temat. Trots den bistra kylan var det många som ställde 

upp med kamera, stativ och ficklampa.  

 

Tema för måndagsträffen 16.1. var produktfotografering. Viveka Rabehl 

hade ställt upp 4 olika fotostationer som alla var i flitig användning.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
För den som vill jobba med studiofotografering, paspisskärning, eller något 
annat, eller bara sticka sig in till klubbutrymmena finns på väggen vid 
ytterdörren en grå metallbox. I den finns nyckeln. Boxen har ett 
kombinationslås. Kombinationen fås av styrelsemedlemmarna. För 
studiofotografering (10e/dag ) kan man reservera tid på hemsidan.   
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