REGLER FÖR KLUBBMÄSTERSKAP
Gällande från 2022

Deltagande
Klubbmästerskapet är öppet för medlemmar i Folkare Fotoklubb som betalt medlemsavgift
för tävlingsåret.

Syfte
Klubbmästerskapet har som syfte att bl.a.
• Inspirera klubbens medlemmar att fotografera
• Ett sätt för medlemmar att visa upp sina bilder och se andras
• Få höra konstruktiv kritik till egna och andras bilder
• Främja aktiva bilddiskussioner
• Ge tillfälle att pröva bildidéer till externa tävlingar

Omfattning
Klubbmästerskapet består av två etapper under tävlingsåret
Etapp 1 Klass: Digitala bilder – Klass: enstaka (max 3 st) - kollektion (1 st)
Inlämning under vårsäsongen.
Etapp 2 Klass: Påsiktsbilder – enstaka (max 3 st) - kollektion (1 st)
Inlämning under höstsäsongen.
Vid båda etapperna är motivområdet fritt om inte annat har angivits på klubbmöte.

Bilder
Bilderna kan vara monokroma eller i färg i varje etapp och klass. En kollektion består av 3-5
bilder. Ingen bild får delta i mer än en etapp. Bilder som deltagit i tidigare KM får ej delta igen,
oavsett om bilden blivit antagen eller ej.
•
•
•
•
•
•
•
•

Samma eller likartade bilder får ej lämnas in som både påsiktsbild och digitalbild
Påsiktsbilder skall vara monterade på kartong/kapa (max 5mm tjocklek) och/eller
försedd med passepartout.
Påsiktsbilder max storlek 30 x 42 cm (inklusive ev passepartout), minsta format 20 x
20 cm (exklusive passepartout).
Påsiktsbilder skall vara märkta med fotografens namn och bildtitel/nummer på
baksidans övre vänstra hörn.
Digitala bilder skall ha formatet .jpg och bildens stående format max 1080 pixlar och
dess liggande format max 1920 pixlar. Filstorlek högst 2 Mb.
Digitala bildfiler märks med fotografens för-och efternamn samt bildtitel och bilderna
numreras i bildvisningsordning vid kollektioner. t.ex ola_olsson_sångsvan1.jpg
Tävlingsbilder kan lämnas på bestämt klubbmöte eller på annat sätt som
överenskommits med tävlingsledaren. Digitala bilder kan lämnas via USB-minne.
Antagna bilder kan komma att publiceras på klubbens hemsida. Vill inte fotografen
detta så meddela det.

Bildbedömning och poängberäkning
Jury för varje etapp utses av tävlingsledningen och kan bestå av en eller flera personer med
fotografisk erfarenhet, dock ej av medlemmar i Folkare FK.
Juryn utser ”Antagen bild” respektive ”Ej antagen bild”.
Poängberäkningen:
• Enstaka bilder: Antagen bild ger 5 poäng; Ej antagen ger 2 poäng
• Kollektioner: Antagen kollektion ger 10 poäng; Ej antagen ger 4 poäng.
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Juryn kan bland antagna bilder utse en ”favorit”. Favoriserad enstaka bild ger 1 extra poäng
och en favoriserad kollektion ger 2 extra poäng.
Poängen summeras per fotograf och klass efter varje etapp. Vid klubbmötet i december
koras den fotograf som fått flest poäng i respektive klass (Påsikts resp Digitalt) till
Klassegrare och erhåller diplom. Den fotograf som sammanlagt fått flest poäng utses till
Klubbmästare och erhåller diplom samt ett pris eller inteckning i vandringspris.

Juryinstruktioner för Klubbmästerskapet
Juryn skall i varje etapp anta (välja ut) 30-50% av de deltagande bidragen, dock minst tre
stycken. De antagna bilderna är utan inbördes rangordning.
Vid bedömning av bilderna / kollektionerna bör juryn exempelvis ta hänsyn till:
•
•
•
•

Bildens komposition: utsnitt, formvärde, blickfång, bildspråk mm.
Fotografens kreativitet: bildvinkel, perspektiv, ljussättning, humor, bildspråk,
engagerar bilden, är den unik …
Teknik: skärpa resp. oskärpa, bildredigering, färghantering, presentation.
Vid kollektioner: helhet, håller bilderna ihop/röd tråd, teknisk harmoni.

Texter i bild som uppenbarligen är tillagda vid bildredigeringen, t.ex bildtitlar, fotografens
namn eller copyrightsymboler, ska betraktas som bildelement och ingå i bildbedömningen.
Juryn skall motivera sitt beslut att anta en bild eller kollektion. Juryn får gärna lämna
kommentarer även till icke antagna bilder. Kommentarerna kan antingen ske skriftligt eller
att juryn deltar på klubbmötet när resultatet redovisas.
Juryn får bland de antagna bilderna/kollektionerna välja ut en favorit. Favoriserad enstaka
bild belönas med en extra poäng och favoriserad kollektion med två poäng.
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