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Regler och steg för att delta i fototävlingen Värmlandsfoto 2023. 

Detta är en nedbantad version, för original se vår hemsida (öppna delen) i  
mappen Värmlandsfoto. 

För att delta i en eller flera klasser gäller följande: 
• Du skall vara medlem i fotoklubben 2023 och alltså ha betalt 

fotoklubbens medlemsavgift för 2022 senast 31/1 2023! Dvs 400:- i de 
flesta fall.  
(Medlemmar som inte tänker delta i Värmlandsfoto behöver inte betala 
medlemsavgiften innan denna tidpunkt men får gärna göra det ändå.) 

• Du skall även skicka in tävlingsavgiften 50:-. Dvs 50:- per fotograf oavsett 
antal bilder/klasser. Även denna skall vara betald senast 31/1 2023.  

• Inbetalningar sker som vanligt till Karlstads Nya Fotoklubb, PG 1704425-
6, eller med Swish till 123 435 4502. Ange ”Värmlandsfoto”. 
Tävlingsavgiften skickas sedan vidare till Värmlandsfotos konto. 
 

Du kan välja att delta i några eller alla av följande klasser: 

- Klass 1 Monokrom enbild (monokrom = t.ex. svart/vit) 
- Klass 2 Monokrom kollektion  
- Klass 3 Färgbild enbild  
- Klass 4 Färgbild kollektion  
- Klass 5 Natur (färg och monokromt) (Bilden ska på ett påtagligt sätt skildra naturen.)  
- Klass 6 Experimentell bild (Bilden ska vara bearbetad utöver vad som anses som 

normal bildbehandling när man färdigställer en bild.)  
- Klass 7 Tema ”Gatufoto”  
- Klass 8 Tema ”Natt” 

Följande regler gäller: 

- För kollektion gäller att 3 bilder skall lämnas in, för övriga klasser max 3 
bilder/klass.  

- Du får inte använda samma bild i mer än en klass, den får inte heller ha deltagit i en 
tidigare Värmlandsfototävling. 

- Alla bilder lämnas in och bedöms i digitalt format, jpg, max 2000 px på längsta 
sidan, max 2 Mb filstorlek.  
(Hör av dig till undertecknad om du är osäker på hur man reducerar bildens 
storlek.) 

- Varje bildfil skall namnges på följande sätt: 
17mmkn_ bildtitel.jpg 
17= Karlstads nya fotoklubb, mm=ditt medlemsnummer, k= klassnummer 1-8, n= 
bildnummer 1-3 , bildtitel. 
T.ex. 171332_palett.jpg för medlem nr 13, klass 3, bild 2 med namn palett! 
(Obs! Undertecknad kommer att fylla i medlemsnummer i filnamnet, du behöver 
inte göra det, skriv bara ”mm” på dess plats!)  
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Varje bild skall ha en unik bildtitel, utom för kollektioner där alla bilder i en kollektion 
skall ha samma bildtitel.  
OBS. Fotografens namn skall inte anges i bildens filnamn! Undertecknad kommer 
även att rensa bildens exif-data från eventuella namnreferenser om det inte redan 
är gjort. 

- Utställning sker av de tre bäst placerade bilderna i varje klass. De skall då skrivas ut 
av fotografen så att de tillsammans med ev passepartout passar i 50x40 cm. (Detta 
betyder att originalbilder behöver vara betydligt större än 2000 px.) 

Inlämning av bilder: 

- Alla bildfiler (med filnamn enligt ovan) skickas senast torsdag 3/2 med e-post till: 
bjorn@lindbergs.eu (skulle det krångla kan även bjorn.c-g.lindberg@telia.com 
användas). Skicka gärna ett mail per klass. (Överföringstjänster som Wetransfer.com 
m.fl. kan också användas) 

- Undertecknad fungerar som klubbens tävlingsledare och ser till att alla inlämnade 
bilder har rätt format och namn samt förtecknas i en speciell excel-lista som 
tillsammans med bilderna skickas till Värmlandsfotos mottagningsansvarige under 
9/2. 

OBS!  

- Föreningen Värmlandsfoto förbehåller sig rätten att i PR-sammanhang för fotografen 
och fotoklubbsrörelsen publicera insända bilder (t.ex. på Värmlandsfotos 
facebooksida). Du medger detta genom att du deltar i tävlingen. 

Vad händer sedan? 

- Värmlandsfoto levererar uppgift om vilka bilder som medaljerats och som skall 
ställas ut till undertecknad 24/3. Aktuella fotografer meddelas av mig så fort som 
möjligt. Max 10 bilder i varje klass kommer även att tilldelas diplom. Utöver 
prisbelönade bilder tas 40 % av bilderna (max 50 bilder) ut till (digital) visning i 
respektive klass.   

- De medaljerade bilderna skall skrivas ut av respektive fotograf för att passa i ram 
40x50 cm inkl. eventuell passepartout inför utställning och presentation vid årsmötet 
2022. Ramar tillhandahålls av Värmlandsfoto och fotografen monterar sina bilder i 
dessa i utställningslokalen om inte annat meddelas. 

- Tid och plats för Värmlandsfotos årsmöte 2023 är preliminärt Degerfors Folkets Hus, 
lördag 13 maj. 

- Bilderna åker sedan på ”turne” bland de tävlande klubbarna för lokala utställningar.  
- De utställda bilderna återfås senast efter Värmlandsfotos årsmöte 2024.  

Fråga gärna undertecknad om du har funderingar! 

/Björn L 
070-2005301 
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