
INBJUDAN TILL Klubbmästerskap 2018 i Fotoklubben Aros. 

  
Alla medlemmar är inbjudna till KM.  Några justeringar har gjorts i upplägget, det skall vara enkelt 
att delta och lämna in bilderna. Och att utse vinnare. 
  
Mästerskapet går i tre etapper med tre olika teman och delresultat i varje etapp. Totalsegrare blir 
den som har bäst sammanlagt resultat. 
  

Tema 1 är STREET 
Tema 2 är SPEGLINGAR 
Tema 3 är KVÄLLS- OCH NATTFOTO 

  
Bilderna skall lämnas in som utskrifter i storlek A4 eller mindre utan passepartout. Det är valfritt 
att göra färg eller svartvitt, inga separata klasser alltså. 
  
På baksidan av utskrifterna skall anges:  

• Tema 

• Kod 

• Filnamn 
 
Koden är valfri och skall bestå av tre bokstäver och tre siffror (t.ex. ABC123) och samma kod skall 
skrivas utanpå ett kuvert. Inuti kuvertet skall läggas en lapp med fotografens namn och kuvertet 
lämnas in tillsammans med bilden. 
  
Bedömning av respektive etapp görs av deltagarna vid klubbmötena 
  
                             27 september för tema 1 
                              8 november för tema 2 
                             17 december för tema 3 då även totalsegrare och andra placeringar utses 
   
Inlämning av utskrifter skall göras till Lars Lundkvist eller Stefan Nilsson före eller i samband med 
respektive klubbmöte. Högst en bild per medlem och etapp. 
 
Vid klubbmötena får varje deltagare vid mötet ge sammanlagt tre röster till de bilder man anser 
bäst, och den bild som fått flest röster vinner etappen, näst flest blir tvåa osv.  
 
Poängberäkningen för totalresultatet görs genom att lägga samman placeringssiffrorna från 
respektive deletapp och lägst summa vinner. Man räknar placeringarna i deletapperna så att 
vinnaren får placeringssiffra 1, tvåan får 2, trean får 3 och alla övriga deltagare får 4. 
 
Vinnarbilder skall också skickas som jpeg filer med max 1 MB storlek till vår webmästare Lars 
Bruno Eklund, e.larsbruno@gmail.com, efter tävlingsdagen för att läggas ut på hemsidan. 
  
Har du svårigheter att skriva ut din bild kan du kontakta Lars eller Stefan. 
  
Så drag igång nu och gör bra vinnarbilder, läs på om reglerna ordentligt och använd din 
vinnarskalle. Vi hoppas på ett stort deltagande och en massa fina bilder. 
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