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Skara Fotoklubb arrangerar nästa RIFO-möte 12 – 13 maj 2012. Inför detta 
RIFO-möte genomförs en digital fototävling, RiksTemaFoto 2011/12, med tre 
tävlingsomgångar och följande uppläggning. 
 
Deltagande 
Tävlingen är öppen för alla intresserade och medlemskap i en fotoklubb krävs inte . Deltagandet i tävlingen 
är gratis. 
 
Tävlingsform 
 Digital fototävling med tre tävlingsomgångar och följande inlämningstider: (1) Senast 1 november 2011 

(RTF1); (2) Senast 1 januari 2012 (RTF2); (3) Senast 1 mars 2012 (RTF3).  
 För varje tillfälle gäller ett särskilt tema som bestäms av Skara Fotoklubb och meddelas inför starten av 

varje inlämningsperiod. 
 
Tävlingsbilderna 
 Varje deltagare får lämna in högst fem bilder per tävlingsomgång. 
 Bilderna skall vara i JPEG-format med längsta bildsida 2 000 pixlar och bildfilens storlek bör hållas 

mindre än 1 mB.  
 Bilderna skall vara numrerade i en egen rangordning. Detta för att lägst prioriterade bilder skall kunna 

undantas från bedömningen vid ett mycket stort inlämnade bilder per tävlingsomgång. 
 Inlämnade bilder märks först med tävlingsomgång (RTF1, RTF2 eller RTF3). Sedan följer ett mellanslag 

följt av hela efternamnet.  Efter ett nytt mellanslag följer första bokstaven i förnamnet, sedan ett nytt 
mellanslag och sist det egna eget rangordningsnumret (1-5). Märkningsexempel: RTF1 Antonsson P 1.  

 Bilderna skall skickas in via internet på adressen rtf@skarafotoklubb.se tillsammans med den särskilda 
bildförteckningen, som kan hämtas på Skara Fotoklubbs hemsida, www.skarafotoklubb.se.  

 
 Bildbedömning och tävlingspriser 
 Inlämnade bilder bedöms av jurygrupper inom Skara Fotoklubb. 
 Jurygrupperna väljer varje tävlingsomgång ut tre pristagare (1:a, 2:a och 3:e pris), en ungdomspristagare 

och ett antal bilder för visning. 
 Pristagarna belönas med penning- eller presentkortspriser; 1:a pris = ca 500 kr; 2:a pris = ca 300 kr; 3:e 

pris = ca 200 kr; ungdomspris = ca 250 kr.  
 Tävlingsresultaten och eventuellt också bilder på vinnarna efter varje tävlingsomgång meddelas via 

Skara Fotoklubbs hemsida, www.skarafotoklubb.se. 
 Prisutdelning sker samband med RIFO-arrangemanget 12 – 13 maj 2012. 
 
Tävlingstema omgång 1 
Temat för den första tävlingsomgången (RTF1) med inlämning senast 1 november är: 

Välkommen till 
RiksTemaFoto 

2011/12 !

A C T I O N ! 


