Inbjudan till
Kretsfoto 2021
Helsingborg hösten 2021

Helsingborgs fotoklubb inbjuder härmed till
kretsfoto hösten 2021

På grund av rådande omständigheter med
corona vet vi ej vi kommer att ha en fysisk
utställning eller om allt blir digitalt.
Vi hållet på att titta på lokal om det blir så att
vi kan träffas.
Datum för mötet/utställningen kommer att
anmälas senare.
Om det blir att vi kan ha utställning kommer
dom 10 bästa i varje klass visas som påsikts
bilder med juryns bedömning.
Tävlingsavgift utgår med 80 kronor per
tävlande och klass.
Avgiften betalas in på pg 116722-0
Varje klubb samlar in sina bilder och sänder
dom via We transfer till
hbgfotoordforande19@gmail.com
Sänd in betalningen klubb vis
Delegatmöte kommer att hållas samma dag
med två deltagare från varje klubb
Välkomna
Helsingborgs fotoklubb

KRETSFOTO 2021 KLASSINDELNING
GRUPP A: ENSTAKA MONOKROM PÅSIKTSBILD
GRUPP B: ENSTAKA FÄRG PÅSIKTSBILD
GRUPP C: KREATIV TEKNIK PÅSIKTSBILD
GRUPP D: KOLLEKTION (FÄRG EL SV/V) PÅSIKTSBILD
GRUPP E: ENSTAKA DIGITAL BILD
Tidigare klass Manipulerad/udda teknik har ersatts med kreativ teknik.
I samtliga klasser förutom klass c gäller fotosidans definition av manipulerad bild och
ersätts med begreppet att bilden ska vara trovärdig. Detta innebär att man i
redigering får lov att ta bort någon liten detalj men inte får lägga till något. Bilden ska
avspegla vad man såg vid fototillfället.
Inlämning av bild/bilder ska ske digitalt i formatet 1920 på längsta sidan x 1080
px/tum och max 2 MB i bildformat JPEG och sRGB färgrymd. Deltagande bilder ska
vara märkta med klass, titel och den tävlandes identifikation bestående av tre
bokstäver och en sifferkombination ex ABC-123. I kollektion ska den tävlande även
ange i vilken ordning bilderna ska visas.
Max 3 bilder per klass och tävlande. Kollektion 3-5 bilder
Bilder placerade i tidigare kretsfototävling får ej deltaga.
Varje klubb samlar in deltagares bilder och sänder dom digitalt till
hbgfotoordfororande19@gmail.com senast 30 maj sorterade i klass jämte fullständig
förteckning på de deltagandes namn och bild identifikation samt bild titel.
Ex. Grupp A Jörgen Hagman, Hbg fk – JNH-123 ”fiske”

Sedan jury grupperna har utsett de 10 bästa i varje klass. Underrättas dom tävlande att
ombesörja printning i A3/A3+ format av bilden bilden/bilderna inklusive vit
passepartout med måtten 40*50 cm utan ram och leverera den till kretsfoto dagen.
Bilden bilderna får då vara signerade.
Priser utgår till dom tre bästa i varje klass.
Deltagarna bör närvara vid pris utdelningen digitalt alt fysiskt.
I början av maj tar vi beslut om vi har en fysisk utställning eller digitalt, om den blir
digital kommer klass E att falla bort.
Vi anser att den inte är nödvändig då.
Plakettävling kan komma att genomföras liksom ”Best in Show”

