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1.  Det är dags för det nya decenniets första årsmöte och 

första årstävlingar. 
Årsmötet hålls i klubblokalen onsdag 5.2. kl 18.30. Då avgörs 
också årstävlingarna som är höjdpunkten inom klubben när 
det gäller fototävlingar. Vi hoppas på rikligt deltagande. 
Domare är Eva Tordera Nuño. Utnyttja gärna klubbens printer 
för pappersbilderna. Skicka in dina tävlingsbilder senast lördag 
1.2. elektroniskt till klubbens e-postadress och pappersbilder 
till klubblokalen eller till Fotofabriken (obs. Fotofabriken är 
stängd på lördagar). Tävlingsregler nedan:  
Tävlingsklasser 

1. Werners ramfabriks vandringspris:  Svartvita eller monokromatiska (en färg). 

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

2.  Fotofabrikens vandringspris: 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. EFK:s vandringspris: 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 

---------------------------------------------------------------- 
2. Sedan senast: 

Måndagsträffens tema 20.1.  var att beskära och behandla tre 

bilder som skickats på förhand. Resultatet var en intressant 

variation på hur olika man kan se på bilder.  

Till slut visades ett urval av de häftiga ljusmålningsbilder som 

togs vid Knipans strand och vid siminrättningen 9.1.   

-------------------------------------------------------------------------------------------                                                 
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