Till alla medlemmar i FK Aros
Välkommen till FK Aros Minimara 9 juni 2018!
Vi samlas utanför vid cafét vid Anundshög kl 10.00 och uppgifterna delas ut då. Sedan kör vi igång
fotograferandet och avslutar kl. 12.00. Därefter grill där FK Aros bjuder på korv och dricka.
1. I Minimaran skall man fotografera 5 utdelade uppgifter under de två timmarna.
2. Bilderna som tas skall sparas till ett minneskort som lämnas in efter Minimaran.
OBS! Minneskortet måste vara väl märkt med ditt namn.
3. Endast en bild per uppgift får lämnas in, annnat skall vara borttaget när kortet lämnas in.
4. Bilderna skall tas i samma ordning som uppgifterna och ligga på minneskortet i den
ordningen.
5. Alla bilder skall vara i formatet jpeg.
6. Alla bilder skall fotograferas från Anundshög (se kartan). Området avgränsas av :
o
o
o

Anundshögsvägen
Badelundavägen
Granhäcken/skogsbrynet bakom cafét ner till Anundshögsvägen
OBS: Torpet Kvartslund är kommunägt och ingår i Minimaran.

Själva gränserna ingår i området (man kan t.ex. stå i skogsbrynet).
Bedömning och hedrande av vinnare kommer att ske i höst.
ANMÄLAN helst före 6 juni till Lasse 021188917ll@gmail.com eller Stefan ls_nilsson@hotmail.com
för beräkning av mängden korv och dricka.
Väl mött hälsar /Lasse Lundqvist och Stefan Nilsson
PS. Än en gång, ta med ett minneskort märkt med ditt namn!! DS
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Bildteman
OBSERVERA: En bild per tema skall lämnas in på minneskort tydligt märkt med namn. Alltså EN
bild per tema, inte mer och inte mindre. Filformat skall vara jpeg. Bilderna skall vara i den ordning
som teman står i härnedan. Minneskortet lämnas till Stefan eller Lars direkt efter maran.

Tema 1: KÄRLEK
Tema 2: SPÅR AV MÄNNISKA

Tema 3: STOR OCH LITEN

Tema 4: VACKRASTE BILDEN AV VACKRASTE RUNSKRIFTEN

Tema 5: DIAGONALER

Tag 5 fina bilder och lycka till!

