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Inlämning/

röstning

Redovisning

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 klubbmöte 11 Jan 2023

23 Jan Inlämning (påsiktsbilder) Lämnas i klubblokalen. Skall sändas in klubbvis. Mer info i separat utskick.

31 Jan Inlämning (digitala bilder) Digitala bilder (även för påsikt!) Laddas upp på RFS:s hemsida av respektive deltagare!

Redovisning Presenteras på Riksfototräffen i Umeå 19-21 Maj

Tema: "valfritt" Bildregler: Se nedan

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

22 Feb Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på klubbmöte  1 Mars

Tema: Övergiv-en/-et/-na Bildregler: Se nedan

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

Bedömning Bedömning av extern klubb

Redovisning Presenteras på klubbmöte  12 April

Övriga bildregler/inlämning: Se separat utskick. 

1/16 Mars Inlämning (påsiktsbilder) Lämnas vid klubbmötet 1 mars alternativt i klubblokalen den 15:e mars

16 Mars Inlämning (digitala bilder) Digitala bilder (även för påsikt!) Sänds till tomas.hansen58(at)gmail.com

Redovisning Vernissage och prisutdelning i Ljungkyrkan Höllviken  12 Maj

Tema: "valfritt" 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 klubbmöte  3 Maj

Tema: Ledande linjer Bildregler: Se nedan

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

Bedömning Bedömning av extern klubb

Redovisning Presenteras på klubbmöte  31maj

– Två klasser för enstaka påsiktsbilder (papper): Färg resp. Monokromt, utan tema. (max 3 bilder per klass)

Bilder får inte ha varit placerade i tävlingar utanför den egna klubben.

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

Riksfotoutställningen 2023 som består att fem olika klasser (sektioner) inklusive en 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 2023 VT-1, två digitala bilder per person

VFK månadstävling 2023-2, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

VFK månadstävling 2023-1, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

– Två klasser för påsiktsbilder (papper):  Enstaka (max 4 bilder) resp. Kollektion (serie av 3–5 bilder)

– Två klasser för digitala bilder:  Enstaka (max 4 bilder) resp. Kollektion (serie av 3–5 bilder)

– En klass för bildspel:  En sekvens av bilder och ljud på max 4 minuter (i huvudsak stillbilder)

Tema: "valfritt"  för samtliga klasser. Färg och monokromt (t.ex. svart/vitt) tävlar tillsammans.

– En klass för enstaka digitala bilder (max 3 bilder) med tema "Övergiv-en/-et/-na".

Tävlingskalender – Vellinge Fotoklubb

Dec 2022 - Våren 2023

VFK klubbtävling 2023 VT-2, två digitala bilder per person

Sommaruppehåll

Trekampen 2023, tävling mellan Eslöv, Vellinge och Ystad fotoklubbar



Tema: High key Bildregler: Se nedan

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

30 Aug Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på klubbmöte  6 Sep

Tema: Det låga perspektivet Bildregler: Se nedan

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

Bedömning Bedömning av extern klubb

 Redovisning Presenteras på klubbmöte  4 Okt

Tema: "valfritt" Bildregler: Se nedan + separat utskick

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

12 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

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

25 Okt Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på klubbmöte  1 Nov

Tema: Mellan ljus och mörker Bildregler: Se nedan

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

Bedömning Bedömning av extern klubb

Redovisning Presenteras på klubbmöte  6 Dec

Tema: Monokrom Bildregler: Se nedan

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

17 Dec Bedömning Klubbmedlemmar röstat på hemsidan

Redovisning Presenteras och kommenteras av domarkommittén på klubbmöte 10 Jan 2024

Sommaruppehåll

Tävlingskalender – Vellinge Fotoklubb

Hösten 2023

VFK månadstävling 2023-3, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

VFK klubbtävling 2023 HT-1, två digitala bilder per person

VFK månadstävling 2023-4, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

VFK klubbtävling 2023 HT-2, två digitala bilder per person

VFK månadstävling 2023-5, en digital bild tagen senaste två månaderna per person

RSF "Klubbtävling 2023", 10 digitala bilder, färg eller monokromt, 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.



Definitioner:   

Bild:   

En bild av fotografiskt ursprung (dvs en avbildning på ett ljuskänsligt medium), med dig 

själv som upphovsperson. All form av bildbehandling (digital såväl som mörkrumsarbete) 

är tillåten så länge den inte adderar fotografiska element som inte är skapade av dig själv.

Snarlik bild:   

En färdigbehandlad bild som till utseendet liknar en annan bild i stor omfattning. 

Observera, det är den färdiga bilden som avses – inte originalbilden. Det är alltså tillåtet 

att lämna in två bilder som baseras på samma original ifall slutresultatet inte är snarlikt. En 

monokrom version av en färgbild anses vara snarlik.

Monokrom bild:   

En monokrom bild innehåller olika toner av endast en färg (mellan vitt och respektive 

färg). En svart/vit bild innehåller bara gråa toner från vitt till svart. Motsvarande gäller t.ex. 

sepiatonade bilder som bara innehåller bruna toner och cyanotyper som bara innehåller 

blåa toner.

Tävlingsbilder skall uppfylla:

Allmänt:   - Bild eller snarlik bild, som placerat sig vid tidigare tävling får INTE delta igen i någon klass i 

tävling på samma eller lägre nivå. Gäller även om bilden är en del av en kollektion eller 

bildspel.

   Tävlingsnivåer:

    - RSF:s Riksfotoutställning (RIFO)

    - Tävlingar mellan klubbar (t.ex. Trekampen)

    - Intern klubbtävling

    - Intern månadstävling

- Bild eller snarlik bild får inte skickas in till flera klasser (sektioner) på samma nivå samma 

år. Gäller även om bilden är en del av en kollektion eller bildspel.

- Fotografens namn eller, signatur får inte förekomma i bilden.

Motiv:   Alla motivområden är tillåtna, utom sådana som strider mot svensk lag. Upphovspersonen 

ansvarar för och intygar att denne innehar rättigheter att publicera bidraget offentligt i 

icke-kommersiellt syfte.

  

  -

 -

 -

Tänk särskilt på följande fall:

att du har samtycke från såväl beställaren som den avbildade på en porträttbild beställd av 

en privatperson

att bilden inte bryter mot lagen om kränkande fotografering

att du har spridningstillstånd för drönar/flyg-bilder - fås från Lantmäteriet (land) och/eller 

Sjöfartsverket (hav)

Övrigt:  -

 -

 -

   -

 -

Genom att skicka in bidrag ger du tävlingsarrangören rätt att utan extra kostnader och 

administration, visa bilderna och bildspelen i samband med resultatredovisningen, 

publicera dem på hemsidan, sociala medier, publikationer och mässor så länge som 

upphovspersonen och tävlingen anges.

Användning utöver detta får endast ske efter inhämtande av respektive fotografs 

uttryckliga medgivande.

Tävlingsarrangör kommer att hantera de insända bilderna med största omsorg, men kan 

inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.

Juryns urval och beslut kan inte överklagas.

Bidrag som inte uppfyller reglerna diskvalificeras, utan återbetalning av ev.  deltagaravgift.

Bildregler: Om inget annat anges gäller följande för tävlingsbilder



Digitala bilder:

Fil:   Format:  JPEG (.jpg)

Storlek:  max 2 MB

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

Bild:   Typ: färg eller monokrom

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.

Bildformat:  Om inget annat anges gäller följande:


