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TÄVLINGSREGLER 2022–1 
Gäller fr o m 2022-03-09 

1 Interna tävlingar 
Fotoklubben Avtrycket arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. 
Deltagande är alltid avgiftsfritt. 

Årligen återkommande tävlingar: 

● Fikabilden 
● Bildcupen 
● Tematävlingen 
● Vernissagebildtävling 
 

Utöver dessa tävlingar kan vi ibland prova någon annan tävlingsform. 

1.1 Klubbmästerskap 

Alla interna tävlingar ingår i klubbmästerskapet. 

Klubbmästare blir den som under året samlat flest poäng. Klubbmästaren erhåller pris som utdelas 
på årsmötet. 

Bilder som deltar i tävlingarna får vara max 365 dagar gamla. 

Poäng tilldelas enligt följande: 

Tävling Poängtilldelning 

Fikabild, Bildcup, Tematävling och Minimaran 4 poäng för seger. 
2 poäng för 2a plats. 
1 poäng för 3e plats. 

Vernissagebild 6 poäng för seger. 

 

2 Externa tävlingar 
Varje år hålls tävlingar och utställningar i regi av RSF. Ambitionen är att när klubbens ekonomi så 
medger subventionera deltagaravgifterna helt eller delvis. 

Klubben skickar ofta in bilder gemensamt. Inlämning sker i dessa fall på klubbmöte. 
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3 Regler för interna tävlingar 

3.1 Generella regler 

● Vid omröstning bland mötesdeltagarna måste deltagare närvara vid tävlingen. 

● Endast i bildcupen får man rösta på sitt egna bidrag. 

● Pappersbilder får vara max A4 

● Digitala bilder måste lämnas in senast kl. 18.00 dagen före tävlingen. Bilderna skickas till 
tavling@fotoklubben-avtrycket.se. Bildernas får max vara 1920 pixlar X 1080 pixlar. 
Bilderna skall vara i JPG-format. 

● Den som deltar i tävlingarna måste själv vara fotografen. 

3.2 Fikabilden 

Segraren bjuds på fika. 

Domare utses genom lottning eller på annat sätt. 

4 poäng för seger. 2 poäng för 2a plats och 1 poäng för 3e plats. 

● Valfritt motiv om inget annat anges. 

● Resp. deltagare ansvarar för att bilderna visas rättvända. 

● Ett bidrag per deltagare. 

3.3 Bildcupen 

Omröstning genom handuppräckning och bilderna visas parvis. 

Så fortgår det hela tills endast en bild återstår. 

Segraren erhåller pris som delas ut på årsmöte. 

4 poäng för seger. 2 poäng för 2a plats & 1 poäng för 3e plats 

● Endast pappersbilder max A4. 

● Enda gången vi får rösta på egna bidrag. 

● Valfritt motiv. 

● Max 2 bidrag per deltagare. 

● Resp. deltagare ansvarar för att bilderna visas rättvända. 
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3.4 Tematävlingen 

Teman bestäms i förväg för vårterminen resp. höstterminen. 

Tävlingen avgörs på klubbmöte genom omröstning bland närvarande medlemmar. 
Tävlande får ej rösta på egen bild. Pris delas ut på årsmöte. 

4 poäng för seger. 2 poäng för 2a plats & 1 poäng för 3e plats. 

● Endast pappersbilder, om inget annat anges. 

● Bilderna bedöms enskilt. 

● Max 2 bidrag per deltagare. 

● Resp. deltagare ansvarar för att bilderna visas rättvända. Lämpligen med en pil på baksidan. 

3.5 Vernissagebildstävlingen 

Syftet med tävlingen är att välja en bild som kan representera klubben och vår utställning. 

Bildernas får max vara 1920 pixlar X 1080 pixlar alternativt pappersbild max A4. 

Vinnarbilden skall levereras snarast efter tävlingen i digitalform högupplöst till den som ansvarar 
för framtagning av vernissagekorten. 

6 poäng för seger, pris delas ut på årsmöte 

● Valfritt motiv om inget annat anges 

● Max 1 bidrag per deltagare. 

Några tips: 

● Tänk på att vernissagebilden kommer skrivas ut i både stort och litet format. 

● För att bilden skall kunna snabbt fånga betraktarens intresse bör den vara tydlig, små detaljer 
hinner inte uppfattas och ”djupsinniga” bilder hinner man inte fundera kring. 

● Bilden skall vara ett blickfång. Det är inte säkert att den mest konstnärliga bilden är den som är 
bäst lämpad. 

3.6 Delad placering 

I de fall man inte kan utse en enda segrare delar segrarna på poängen. 

Exempel: 

● Vid delad första placering får vinnarna 3 poäng var. Avgörandet av vilken bild som skall vara 
vernissagebild får göras på annat sätt. 

 


