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__________________________________________________________________________ 

LM Ericsson Klubb - Mästerskap - TÄVLINGSREGLER  

__________________________________________________________________________ 

 

KM är klubbens stora tävling där klubbmästaren koras. Numera är tävlingen begränsad till att 

vara enbart digital. Klubbmästerskapet är öppet för medlemmar i ERIFK som betalat 

medlemsavgift för tävlingsåret.   

 

En extern jury engageras alltid, antingen en professionell fotograf eller syster klubb.  

 

Klubbmästerskapet har som syfte att:  

 Inspirera klubbens medlemmar att fotografera mera 

 Ge medlemmarna en möjlighet att visa egna bilder och se andras 

 Ge medlemmarna adekvat och konstruktiv kritik på inlämnade bilder 

 Främja aktiva bilddiskussioner som utvecklar medlemmarna i sin fotografering 

 Inspirera medlemmarna till att delta i externa fototävlingar 

 

DEFiNITIONER: 

 

Enstaka bild utan tema: Fotografen väljer motiv fritt 

Kollektion: Ett bestämt antal bilder med ett sammanhållande fritt eller förutbestämt tema 

Tema: Förutbestämt begrepp eller ämne som fotografen tolkar i en kollektion  

Monokrom bild: a) traditionell svartvit bild innehållande svart, vitt och gråtoner mellan svart 

och vitt. b) svartvit bild i sin helhet tonad i en och samma färg 

BILDBEHANDLING: 

 

- Behandlade eller manipulerade bilder i t.ex. Photoshop accepteras 

- Scannade bilder som tagits med film accepteras  

- Bilder som tidigare deltagit i klubbens tävlingar, Mini Maran och tidigare KM accepteras inte 

 

BILDERNA: 

 

Bilder kan vara monokroma eller i färg. I klasserna enstaka bilder får varje medlem delta med 

högst tre (3) bilder. I kollektion klassen får varje medlem delta med en (1) kollektion. En 

kollektion består av 3-5 bilder. 

 

– Bildfilen ska vara i JPEG-format (.jpg), gärna med låg komprimeringsgrad. 

– Färgrymden sRGB rekommenderas. Adobe RGB kan vara ett alternativ 

– Bildens längsta sida får vara högst 2000 pixlar och filstorleken högst 1500 kB. 
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KLASSER: 

Klass 1: Enstaka bild i färg (max 3 bilder) 

Klass 2: Enstaka bild i monokrom färgskala (max 3 bilder) 

Klass 3: Kollektion 3-5 bilder färg eller monokroma i valfritt tema 

Totalt kan du som deltagare lämna in 11 bilder 

MÄRKNING AV BILDER: 

Bildfilerna skall namnsättas med: fotografens namn, klass (K1,K2,K3), bildnummer.  

Exempel: cristian_lintrup_K1_1 (=cristian Lintrup, enstaka bild i färg, bild1, eller 

cristian_lintrup_K3_1av3 (=cristian lintrup, kollektion, bild1av3) 

INLÄMNING: Bilderna e-postas till utstallning@erifk.se senast det datum som angetts som 

angetts i informationen till medlemmarna 

 

PRISER: 

Priser för bästa enstaka färg, bästa enstaka monokrom, bästa kollektion, och bäste fotograf 

alla klasser kommer att utdelas. Hedersomnämnanden kan även utdelas av jury. 

 

 

PUBLICERING: 

Resultat och bilderna bilder publiceras på klubbens hemsida. Fotograf som inte vill ha 

bild/bilder publicerade på hemsidan skall ange detta vid inlämningen. 

 

ÖVRIGT: 

 

Tävlingen annonseras normalt ut i september månad och inlämningsmånad är normalt 

november för att redovisa resultatet på årets sista möte dvs. december. Exakta datum anges 

inför respektive KM i ett utskick till medlemmarna och på klubbens hemsida 

 


