
LATHUND för FOTOTÄVLANDE, augusti 2014.

Det finns många tävlingstillfällen, både inom Sverige och internationellt för den som 
är intresserad.  Här nedan följer in liten lathund för de tävlingar som Enskede 
Fotoklubb sponsrar. Kontrollera alltid reglerna för respektive tävling ang. tider, bild- 
och filstorlekar, märkning mm.

Enskede Fotoklubb (EFK)

Inom Enskede Fotoklubb har vi följande bildtävlingar: 

Klubbmästerskapet, KM. Tävlingen går varje år i fyraetapper med två tävlingsklasser 
i varje etapp. Tävlingsklasserna är påsiktsbilder (bilder på papper) och 
projektionsbilder (bilder som visas på duk eller bildskärm). 

Inlämning av påsiktsbilder sker vid de klubbmötena i januari, april, september och 
november. Projektionsbilder ska vara digitala bildfiler som skickas som bilaga med e-
post till klubbens tävlingsadress. Bildfilerna ska märkas så som framgår av reglerna.

Till etapper med enstaka bilder får Du lämna in högst tre bilder i varje klass.
Till etapp som gäller kollektion får du lämna in minst två men högst fem bilder.

Bilderna i varje etapp bedöms av en utomstående jury som ska anta en fjärdedel av 
de inlämnade bilderna. Alla inlämnade bilder tilldelas poäng, men antagna bilder får 
fler poäng.

Bilder som en gång varit med i någon deletapp får inte delta igen. Inte heller får bilder
som blivit antagna i någon Svefo- eller RSF-tävling delta i klubbmästerskapet.

För klubbmästerskapet betalar du ingen anmälningsavgift men du måste ha betalat 
medlemsavgiften till klubben.

Segrare i varje klass utses på decembermötet. Den fotograf som fått flest poäng 
sammanlagt i de båda klasserna utses till klubbmästare. 

Reglerna för klubbmästerskapet finns på klubbens hemsida.

Utöver klubbmästerskapet anordnas vissa år en reportagetävling där man med 5-10 
bilder ska beskriva en händelse eller liknande. Vinnare utses genom omröstning på 
hemsidan bland medlemmarna.
 
Östra Svealands Fotoklubbar (SVEFO) är en regional organisation för fotoklubbar i
östra Svealand och på Gotland. 

SVEFO anordnar två tävlingar per år.
  
Bild -ÅR: med inlämning vanligtvis i mars omfattar endast digitala projektionsbilder.



Man tävlar i tre klasser: enstaka färgbilder, enstaka monokroma bilder samt 
färgbilder och/eller monokroma bilder med tema. Tema bestäms av SVEFO.

Du får lämna in högst tre bilder i varje klass. Bilderna laddas upp till SVEFO av varje 
deltagare med hjälp av ett lösenord som du får av EFK:s tävlingsledare. 
Anmälningsavgiften betalas av EFK. Du måste ha betalat medlemsavgiften till 
klubben för att få delta.

En jury bedömer bilderna och antar 15 bilder i varje klass med inbördes rangordning.

Man utser också Bästa Fotograf och Bästa Klubb. 

SVEFO-utställningen (SVEFO-ÅR) med inlämning i oktober.
  
Här tävlar man med påsiktsbilder i tre klasser:

- A kollektion med 3-5 bilder monokroma eller i färg.
- B enstaka bild utan tema, 1-3 bilder, monokromt eller i färg
-    C enstaka bild med tema, 1-3 bilder, monokromt eller i färg

Bilderna samlas in av tävlingsledaren som lämnar in bilderna klubbvis. Bilderna ska 
även laddas upp digitalt för visning i samband med redovisningen. Bilder som blivit 
antagna i tidigare Svefo- eller RSF-tävlingar får inte delta igen.
Anmälningsavgiften betalas av EFK. Du måste ha betalat medlemsavgiften till 
klubben för att få delta.

I varje klass antar en jury 15 bilder/kollektioner utan rangordning. Även här utses 
Bästa Fotograf och Bästa Klubb.

Detaljerade tävlingsregler finns på SVEFOS hemsida, www.svefo.org.

Riksförbundet Svensk fotografi – Sveriges Fotoklubbar (RSF). 

Tävlingsreglerna är under omarbetning. RSF:s stämma beslutade i maj att revidera 
tävlingsreglerna för RIFO och bildexpo. 

Sammanfattning

Klubbmästerskapet: 4 etapper, 2 klasser inlämning i januari, april, september och 
november. Reportagetävlingen, inlämning i oktober.

Svefo: 2 tävlingar/år. Bild-år gäller projektionsbilder, inlämning i mars. Svefo-år gäller
påsiktsbilder, inlämning i oktober.

RSF: 

Kontrollera alltid i respektive tävlingsregler vad som gäller om bild- och filstorlekar, 
märkning, inlämningstider mm. Det är du själv som har ansvaret för att allt blir rätt!

http://www.svefo.org/


Liten ordlista

Analog bild: Bild som är fotograferad med svart/vit film, negativ eller positiv (dia) 
färgfilm. 

Antagen bild: Bild som jury valt att belöna med poäng eller på annat sätt

Digital bild/bildfil: Bildfil som är skapad med digitalkamera eller annat digitalt 
medium, t ex skanner.

Enstaka bild utan tema: En bild där fotografen själv väljer motiv fritt efter sina egna 
idéer.

Enstaka bild med tema: Tävlingsarrangören anger ett tema som fotografen skall 
tolka i en bild.

Kollektion: Ett bestämt antal bilder, vanligen 2-5, där fotografen själv väljer ett 
ämne, en gemensam nämnare eller en röd tråd binder ihop bilderna till en kollektion.

Även kollektion med tema kan förekomma.

Monokrom bild: a) traditionell svartvit bild innehållande svart, vitt och gråtoner 
mellan svart och vitt eller b) svartvit bild i sin helhet tonad i en och samma färg.

Passepartout: Kartong, vanligen vit,  med utskuren öppning för bild.

Projektionsbild: Bild, digital eller analog, som visas genom projektion på vägg, duk, 
bildskärm eller liknande.

Påsiktsbild: En bild som är framställd eller kopierad på papper; en bild man kan 
hålla i handen. Originalet kan antingen vara analogt eller digitalt.

Skanna: Metod för att omvandla dokument, pappersbilder, diabilder mm till digitala 
filer.

Tema: Ett förutbestämt begrepp eller ämne som fotografen ska tolka i bild.

Utfallande bild: Bild utan vita kanter eller passepartout.


