
Tävlande fotograf kan endast representera en klubb per tävlingstillfälle. 
Anmälan sker på plats, mellan kl. 9.00 och 12.00 på tävlingsdagen den 25 augusti.
Avgift: 50 kr per fotograf och klass som erläggs kontant eller med swish på tävlingsdagen.
Tävlande får delta i valfritt antal klasser. 
En bild får inte användas i mer än en klass och inte till mer än en bild. 
Bilderna skall i sin helhet bestå av eget fotografiskt material. 
Bilderna skall vara tagna mellan 09.00 och 24.00 på tävlingsdagen. 
Bilderna skall vara tagna inom tävlingsområdet som visas på kartan som ni får vid anmälan.

Eventuellt kan publicering i olika medier komma i fråga. Genom att delta i fälttävlan ger man 
sitt medgivande till publicering av sitt namn, klubbtillhörighet, bildtitel samt själva bilden på 
LFK:s hemsida, i lokalpressen eller andra medier.

Respektive klubbs tävlingsansvarig skall kontrollera att alla bilder följer gällande regler innan 
dessa skickas in till LFK. Tävlingsbilder som på ett eller flera sätt bryter mot tävlingsbestämmel-
serna kommer att diskvalificeras.

Bilderna skickas in klubbvis till LFK tillsammans med deltagarformuläret.

MONTERING, MÄRKNING OCH STORLEK 

Påsiktsbilder skall vara monterade. Maximalt yttermått är 30x42 cm, inkl. ev. passepartout. Varje 
bild märks i övre vänstra hörnet på baksidan med klubb, fotografens namn och titel. För varje 
inlämnad påsiktsbild skall en digital visningsbild bifogas.

För visningsbilder och för bilder i de digitala klasserna gäller att formatet ska vara jpeg. 
Längsta sida får vara maximalt 2000 pixlar, max 1,5 mb

Digitala bilder döps enligt följande: klubb_klass_namn_titel. tex Lerumsfk_a_gustavpersson_mor-
gonljus. För kollektion markeras bilderna 1-3.

De korrekt döpta bilderna sparas i en mapp per klass, och skickas klubbvis, tydligt 
märkt, på ett USB minne via posten eller via www.wetransfer.com (gratisversionen) 
 
Tävlingsklasser
Klass A, kollektion påsikt, färg/svartvitt max 3 bilder  
Klass B, kollektion digital, färg/svartvitt max 3 bilder
Klass C, enstaka bild påsikt, svartvit max 2 bilder  
Klass D, enstaka kreativ (blandtekniker) bild digital, färg/svartvit max 2 bilder
Klass E, enstaka bild påsikt porträtt i LFK’s studio, färg/svartvitt,
2 bilder (Modeller finns tillgängliga hela dagen) 

Utmärkelser i samtliga klasser: 
1 guld 
2 silver 
3 brons 
4-8 diplom 
9-15 visning

Regler

LAGTÄVLING:
1lagtävlingen utdelas diplom, gemensamt för alla klasser. För 
att delta i lagtävlingen krävs att minst fem fotografer från 

samma klubb lämnar in bilder, oavsett klass. 
Vinnare av lagtävlingen räknas ut genom summering av de 

tre bästa placeringspoängen, oavsett klass.

Utmärkelser i samtliga klasser:  
1 Guld 
2 Silver 
3 Brons 
4 Diplom 
6 Visning

Utmärkelser i samtliga klasser:  
1 Guld 
2 Silver 
3 Brons 
4 Diplom 
6 Visning

00.00-24.00
som kommer finnas på

hemsidan en vecka innan tävlingen.


