
REGLER	  FÖR	  ÅRETS	  FOTOGRAF	  (Månadens	  bild).	  

Örebro	  2020	  

Tävling:	  
Årets	  fotograf	  är	  det	  sammanlagda	  resultatet	  av	  månadens	  bild.	  

Klasser:	  
Digital	  +	  Utskrift.	  

Digital:	  
jpg-‐filer.	  Längsta	  sidan	  får	  högst	  vara	  1920px.	  
	  
Utskrift:	  
Längsta	  sidan	  får	  högst	  vara	  40cm	  inklusive	  monteringskartong.	  
Ej	  ramat	  och	  glasat.	  

Antal	  Bilder:	  
Max	  tre	  bilder	  per	  deltagare	  och	  klass.	  

Märkning:	  
Bilderna	  märks	  med	  tre	  bokstäver	  och	  tre	  siffror.	  Alla	  Bilder	  skall	  ha	  olika	  signaturer.	  ex.	  
EKN748.jpg	  
Denna	  signatur	  skrivs	  även	  på	  deltagarlistan	  för	  varje	  månadsmöte.	  
	  
Bildkrav:	  
Bilderna	  får	  ej	  ha	  deltagit	  i	  tidigare	  ”Månadens	  bild”	  eller	  annan	  tävling	  inom	  klubben.	  
Bilderna	  får	  inte	  vara	  äldre	  än	  1år.	  	  
Man	  måste	  personligen	  närvara	  vid	  mötet	  för	  att	  kunna	  delta	  i	  tävlingen.	  	  
Vissa	  månader	  har	  tävlingen	  ett	  tema,	  då	  ska	  bilderna	  uppfylla	  dess	  innebörd.	  

Avgift:	  
Tävlingen	  är	  avgiftsfri.	  

Inlämning:	  
Utskriftsklassen:	  Inlämning	  sker	  på	  varje	  månadsmöte	  då	  tävling	  är	  utlyst.	  	  
Digitala	  klassen:	  Bilderna	  lämnas	  in	  via	  hemsidan	  senast	  söndagen	  innan	  månadsmötet.	  
Deadline	  är	  kl	  18:00.	  Bilder	  som	  kommer	  in	  efter	  det	  får	  ej	  vara	  med	  och	  tävla.	  	  

Redovisning:	  
Redovisning	  sker	  på	  varje	  månadsmöte	  då	  tävling	  är	  utlyst.	  
Slutredovisningen	  sker	  på	  månadsmötet	  i	  december.	  	  

Bildbedömning:	  
Bilderna	  bedöms	  av	  klubbmedlemmarna.	  Man	  får	  ej	  rösta	  på	  sin	  egna	  bild.	  
Månadens	  bild	  ger	  man	  tre	  poäng,	  tvåan	  får	  två	  poäng	  och	  trean	  får	  en	  poäng.	  
Vissa	  månader	  har	  tävlingen	  ett	  tema,	  då	  ska	  detta	  tas	  i	  stort	  beaktande.	  

Poängsystem:	  
Vinnaren	  varje	  månad	  får	  12	  poäng.	  
Tvåan	  10	  poäng.	  
Trean	  8	  poäng.	  
Fyran	  6	  poäng.	  
Femman	  4	  poäng.	  
Sexan	  2	  poäng.	  
Resterande	  bidrag	  1	  poäng	  vardera.	  
Alla	  tävlande	  markeras	  i	  deltagarlistan	  för	  att	  tävla	  om	  Hederspriset.	  

Utmärkelser:	  
1.a	  Bokpris	  &	  Diplom.	  
2.a	  Diplom	  
3.a	  Diplom	  
Hederspris	  utdelas	  till	  den	  som	  deltagit	  flest	  gånger	  under	  det	  gångna	  året.	  
Totalvinnaren	  kan	  ej	  vinna	  hederspriset.	  	  


