
 
 

 

 Tävlingar och utställningar.  
 

 Färgbildsalongen Dalarna 2014   
Detta är ju vårt eget arrangemang.  Inlämning av bilder senast 2015-01-31, vernissage och 

redovisning 7 mars. Inbjudan har ju gått ut tidigare och finns på vår hemsida. 
 

 Klubbmästerskapet 2015, regler enl. 2014 års version. Om årsmötet 

skulle besluta om ändrade regler meddelas detta snarast därefter. 
• Klass A: Påsiktsbilder, papper, svartvita och färgbilder i samma klass. Pappersbildernas 

längsta sida max 40 cm inkl. passepartout.  

• Klass B: Digitala bilder. Inlämning i digital form till tävlingsledaren Janne J. Formatet 

skall vara jpeg med längsta bildsida max. 2000 pixlar. Bildfilens storlek max 2 MB. 

• Motivvalet är fritt för samtliga klasser och etapper. 

• Bilderna skall märkas med fotografens namn och även förses med en bildtitel, unik för 

varje enskild bild respektive kollektion.  

• Klass A och B; antal bilder och tidsschema: 

- Etapp 1: Max 3 bilder, inget motto. Inlämning senast 5 mars. 

- Etapp 2: Kollektion på 2-5 bilder, inget motto. Inlämning preliminärt vid fototräffen 

början oktober. 

• För att en tävlingsklass skall vara giltig krävs ett deltagande av minst 3 fotografer. 

• Som ni ser är senast understruket, innebärande att vi måste skärpa till respekten att 

verkligen lämna in bilder i tid före dessa ”senastedatum”.  

 

 Klubbcupen, mellan Folkare, Sala, Enköpings fotoklubbar (KAK:s Fotoamatörer 

(Köping / Arboga / Kungsör ej längre med).  

Våretappen 2015 som arrangeras av Sala FK har följande regler och motton: 

Klass A: Svartvita bilder, pappersbilder, 1-bildstävling, motto ”Distans”.  

Klass B: Färgbilder, pappersbilder, 1-bildstävling, motto ”Nära”.  

Klass C: ”Öppna klassen”; kollektion om 2-5 bilder, pappersbilder, valfritt svartvitt eller färg, 

inget motto.  

Inlämning till Janne senast 31/3.  

Max. 1 bild respektive kollektion per deltagare. Bilderna skall vara monterade på kartong, 

längsta sida max. 40 cm inkl ev. passepartout. Märkning enligt principen ”ABC 123”, gärna 

också en bildtitel. 

 

FOLKARE FOTOKLUBB 

För styrelsen  
Roland Söderström 

Folkare Fotoklubb 
Bilaga till Inform nr 5, 2014-12-09  
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