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Inlämning/

röstning

Redovisning

Tema: Porträtt Bildregler: Se nedan

  5 Dec Inlämning Bilder insända till jan.svegborn(at)gmail.com

17 Dec Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på månadsmöte 12 Jan

20 Jan Inlämning (påsikt/papper) Till Riksfotoutställningen: enstaka: färg + svart/vitt och kollektion: färg + svart/vitt

Vi träffas i klubblokalen. Mer info i separat utskick.

Tema: "valfritt" Bildregler: Se nedan

31 Jan Inlämning (digitalt) Digitala bilder (även för påsiktsbilder!) laddas upp på RFSs hemsida av respektive deltagare

Redovisning Presenteras på riksfototräffen i Uppsala 20-22 Maj

Tema: "valfritt" Bildregler: Se nedan

15 Feb Inlämning Bilder insända till jan.svegborn(at)gmail.com

25 Feb Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på månadsmöte  2 Mars

Tema: Spegling(ar) Bildregler: Se nedan

2 Mars Inlämning Bilder insända till tomas.hansen58(at)gmail.com

Bedömning Bedömning av extern klubb

Redovisning Presenteras på årsmötet  6 April

Tema: Kreativ bild Bildregler: Se nedan

15 April Inlämning Bilder insända till jan.svegborn(at)gmail.com

25 April Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på månadsmöte  4 Maj

Tema: Vattendroppar Bildregler: Se nedan

5 Maj Inlämning Bilder insända till tomas.hansen58(at)gmail.com

Bedömning Bedömning av extern klubb

Redovisning Presenteras på månadsmöte  1 Juni

Tävlingskalender – Vellinge Fotoklubb

Dec 2021 - Våren 2022

VFK klubbtävling 2022 VT-2, två digitala bilder per person

Sommaruppehåll

VFK månadstävling 2021-5, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

Riksfotoutställningen 2022 som består att fem olika grupper inklusive en för unga fotografer

 + en sjätte grupp för bildspel.

Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare RSF tävling. Bild som är nästan identisk med 

tidigare placerad bild får inte delta igen. Se separat utskick för detaljer.

VFK klubbtävling 2022 VT-1, två digitala bilder per person

VFK månadstävling 2022-2, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

VFK månadstävling 2022-1, en digital bild tagen senaste två månaderna per person



                     En klass med digitalta bilder med tema  Spår.

Övriga bildregler: Se separat utskick. Digitala bilder sänds till tomas.hansen58(at)gmail.com

Bilder skall vara Eslövs FK tillhanda senast 15 Aug. (Alla bilder sänds gemensamt)

10 Aug Inlämning Påsikt(papper) lämnas i klubblokalen 10 aug, digitalt bilder sänds via e-mail (se ovan).

Redovisning Vernissage och prisutdelning i Medborgarhuset Eslöv  7 Okt

Tema: "valfritt" Bildregler: Se nedan

13 Aug Inlämning Bilder insända till jan.svegborn(at)gmail.com

23 Aug Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på månadsmöte  7 Sep

Tema: Häst(ar) Bildregler: Se nedan

7 Sep Inlämning Bilder insända till tomas.hansen58(at)gmail.com

Bedömning Bedömning av extern klubb

 Redovisning Presenteras på månadsmöte  5 Okt

Tema: "valfritt" Bildregler: Se nedan

3 Okt Inlämning Bilder (max 4 per fotograf) insända till jan.svegborn(at)gmail.com (för intern kvalificering)

11 Okt Kvalificering Deltagande fotografer röstat för ett första urval

31 Okt Inlämning Bilder insända till RSF

Redovisning Presenteras på www.svenskfotografi.org ca 30 Nov

Tema: "valfritt" Bildregler: Se nedan

14 Okt Inlämning Bilder insända till jan.svegborn(at)gmail.com

24 Okt Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på månadsmöte  2 Nov

Tema: Lång exponering Bildregler: Se nedan

1 Nov Inlämning Bilder insända till tomas.hansen58(at)gmail.com

Bedömning Bedömning av extern klubb

Redovisning Presenteras på månadsmöte  7 Dec

Tema: "Bild trixad i dator" Bildregler: Se nedan

5 Dec Inlämning Bilder insända till jan.svegborn(at)gmail.com

17 Dec Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på månadsmöte 11 Jan 2023

Tävlingskalender – Vellinge Fotoklubb

Hösten 2022

VFK månadstävling 2022-3, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

VFK klubbtävling 2022 HT-1, två digitala bilder per person

VFK månadstävling 2022-4, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

VFK klubbtävling 2022 HT-2, två digitala bilder per person

VFK månadstävling 2022-5, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

RSF "Klubbtävling 2022", 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio fotografer

Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare RSF Klubbtävling. Bild som är nästan identisk 

med tidigare placerad bild får inte delta igen. Se separat utskick för detaljer.

Trekampen 2022, tävling mellan Eslöv, Vellinge och Ystad fotoklubbar

Tre klasser: Två klasser med enstaka påsikt(pappersbilder): färg och svart/vitt, utan tema. Även digital fil bifogas.

Max tre bilder per klass och deltagare. Bilder får inte ha varit placerade i tävlingar utanför den egna klubben.

Sommaruppehåll



Bild, eller snarlik bild, som placerat sig vid tidigare tävling får INTE delta igen i tävling på 

samma eller lägre nivå.

Tävlingsnivåer:

  - RIFO

  - Tävlingar mellan klubbar (t.ex. Trekampen)

  - Intern klubbtävling

  - Intern månadstävling

Bild eller snarlik bild får inte skickas in till flera klasser på samma nivå samma år.

Med bild menas färdigbehandlad bild - inte originalbild.

Det är alltså tillåtet att lämna in två bilder som baseras på samma original ifall 

slutresultatet inte är snarlikt.

Fil         Filformat: JPEG (.jpg)

Filstorlek: max 2 MB

Filnamn: "fotograf"_"bildtitel".jpg  t.ex.  Lennart Hansson_Glädje.jpg

Bild      Typ: färg eller svart/vitt

Färgrymd: sRGB

Storlek: Max 1080 pixlar hög och max 1920 pixlar bred. Se exempel nedan.

Format: Bilden kan ha vilket format som helst, t.ex. även kvadratiskt eller panorama.

                 För bästa resultat bör bilden dock alltid vara 1080 pixlar hög och/eller 1920 pixlar bred.

Allmänt:      Om inget annat anges gäller följande:

Bildformat:  Om inget annat anges gäller följande:

                                       Bildregler:


