
 Inbjudan till Viskadalstävlingen 2021 
 

I år är det vår egen fotoklubb, Varbergs Fotoklubb, som är värd för Viskadalstävlingen. De andra 
tävlande klubbarna är Kinna, Borås och Hyssna Fotoklubbar. Det är roligt om många vill lämna in 
bilder till tävlingen. 

Tävlingen är indelad i fyra klasser: 

Klass A  Kollektion om 3 bilder. Digitalbild        En kollektion per medlem                        
Klass B  Kollektion om 3 bilder. Påsiktsbild sv/v eller färg              En kollektion per medlem 
Klass C  Enstaka bild. Digitalbild                                 Två bilder per medlem 
Klass D  Enstaka bild. Påsiktsbild sv/v eller färg                        Två bilder per medlem 
 
Tävlingen är också en lagtävling med ett vandringspris för digitalklasserna (Klass A+C) och ett 
vandringspris för påsiktsklasserna (Klass B+D). Vandringspris får behållas efter 4 segrar, vilka inte 
behöver vara i följd.  
Poängsammanräkningen sker enligt följande. Guldplakett 12p, Silverplakett 10p,  
Bronsplakett 8p samt diplom 4p. Vid samma poängtal är högsta valör utslagsgivande. 
 
Deltagande bilder skall ha fotografiskt ursprung med deltagaren som upphovsman och får inte ha 
erhållit utmärkelser eller visats tidigare i Viskadalstävlingen, Västsvenska FotoExpon eller andra större 
tävlingar. 
 
Påsiktsbilderna får vara max 42 cm inklusive passepartout på längsta sidan och skall vara 
monterade i en passepartout, på kartong eller liknande. Annan typ av inramning är inte tillåten. 
Märk bilderna med: Klass, fotografens namn, klubb, titel. Kollektionsbilder skall även märkas med 
ordningsföljd. OBS! Bilderna ska åtföljas av bildfiler i JPEG-format med längsta sidan max 2000 pixlar. 
Dessa ska kunna användas vid en eventuell digital presentation av vinnarna pga Covid-19. 

 
Digitalbilderna ska vara i JPG-format med längsta sidan max 2000 pixlar. Filnamnen ska innehålla: 
Klass, fotografens namn, klubb, titel. Kollektionsbilder skall även märkas med ordningsföljd. 
Exempel kollektion: A_ bean _vfk_titel_01.jpg , A_ bean _vfk_titel_02.jpg osv.   
Exempel enstaka: C_ bean _vfk_titel.jpg     
 
Varbergs Fotoklubb betalar tävlingsavgiften för varje deltagare förutsatt att du betalat in 
medlemsavgiften till klubben. 
 
Påsiktbilderna lämnas i klubblokalen senast tisdag 2 mars klockan 19:00 
 
Digitalbilderna mailas till tavling@varbergsfotoklubb.se senast tisdag 2 mars klockan 15:00. 
Märk mailet med ”Viskadalstävlingen”.  
 
Redovisningen planeras till söndagen 9 maj. Mer info kommer senare.  
I samband med inbjudan till själva redovisningsdagen kommer Varbergs FK i år att på försök testa 
det förslag om nomineringar som vi skickade ut till klubbarna inför Viskadalstävlingen 2020. Det 
innebär att vi i denna inbjudan kommer att meddela vilka fotografer som blivit nominerade i varje klass, 
men inte tala om vilken form av utmärkelse respektive fotograf erhållit. Detta med den nationella 
Riksfotoutställningen (RIFO) som förebild. Syftet är att öka intresset för att delta i redovisningen av 
Viskadalstävlingen. 
 
 
Frågor ställs till Bengt Andersson tel: 0727 013128 
                         Suz Viktorsson:    tel: 0707 618864  
 
Välkomna med era bilder  


