
 

 
Välkomna att tävla!  

 
I sommar 2018 anordnar ABF fotoklubb ett fotomaraton för 
medlemmarna.  
 
Den pågår vid 4 tillfällen. Vid varje tillfälle skall bilden du tävlar med sändas in dagen efter 
fototillfället, senast kl. 10.00. 

Alla slags kameror går att använda, från avancerade systemkameror till mobiltelefoner.  
 
Fotograferingen får ske var som helst. Tänk på TEMAT.  
 

TEMA får du reda på samma dag du skall fotografera, kl. 08.00. 
Titta in på något av nedanstående. 
 
Facebook: ABF Fotoklubb medlemmar  
Hemsida: www.abffotoklubb.se 
samt mail från klubben, så kolla mailen.  

  Tema 1: 24/6 
  Tema 2: 14/7 
  Tema 3: 29/7 
  Tema 4: 11/8 
 
Den enda personen som vet om vilka teman som gäller är Berit Kjönsberg, tävlingsansvarig 
på klubben.  
 

 
Inlämning: Sker via e-post, skicka bilden till tavlingsledare@abffotoklubb.se 

mailto:tavlingsledare@abffotoklubb.se


Rubrik på mailet 
”Sommartävling 2018– ”Ditt Namn” så kan vi enklare se vilka och hur många som har 
skickat in bilder. 

Deadline för inlämning av bilder är kl. 10.00 dagen efter varje fototillfälle. 
Du lämnar alltså 1 bild i taget, vid 4 olika tillfällen. 

Namnge bilderna till: 
”tema-1-förnamn-efternamn. JPG” 
”tema-2-förnamn-efternamn.JPG” 
”tema-3-förnamn-efternamn.JPG” 
”tema-4-förnamn-efternamn.JPG” 
 
 
Regler och villkor 

Fotografen ska skicka in 1 bild av temat, du får använda hela dagen. 
 
För att inlämningen ska vara godkänd ska man lämna in max1 bild av varje tema, 
annars bli personen ifråga diskvalificerad. 4 tema = 4 bilder. 
 
Bilderna ska vara tagna den dagen då temat presenterades. 
 
Du får delta med vilken kamera som helst, mobilkamera, kompaktkamera eller 
systemkamera. 
 
Alla bilder skall sändas in i JPEG-format.  
RAW-filer och TIFF accepteras inte. 
 
Du får använda blixt, stativ och andra kameratillbehör. 
 
Du får inte manipulera bilden (t.ex. lägga på filter via instagram eller liknande 
program) eller ändra EXIF-datan (bildens information). Manipulering och ändring av 
bildens EXIF data leder till diskvalifikation. 
 
Du som deltagare äger rätten till dina bilder. Du medger dock att arrangörerna att 
publicera bilderna i samband med arrangemang och slutpresentation av evenemanget. 
 
En jury kommer sedan att ta ut vinnarbilderna och de visas i en utställning under 
hösten. Alla har samma möjlighet att lyckas då alla får samma förutsättningar. Det är 
en rolig utmaning att försöka hitta sina motiv under den korta tid man har på sig. 
Bildjuryns beslut går ej att överklaga. 
 

Glöm inte bort att ha roligt! 
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