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Innan och under tävlingsdagen
Vårfälttävlan äger rum under maj och höstfälttävlan under oktober.
Inbjudan till tävlingen skall vara klubbarna tillhanda minst en månad innan själva tävlingsdagen. Använd gärna
sändlistan fsf-klubbar@skaraborgsfotoklubbar.org. Inbjudan skall även sändas till FSF:s tävlingsledare via e-post till
tavlingsledare@skaraborgsfotoklubbar.org.
Inbjudan till klubbarna skall inkludera en karta över tävlingsområdet med startplats och områdesgräns tydligt
markerade. Tävlingsbestämmelser samt FSF:s deltagarformulär ska bifogas. Det är fördelaktigt med ett begränsat
tävlingsområde.
Den tävlande skall vid anmälan få tillgång till områdeskarta och tävlingsbestämmelser av arrangerande klubb.
Arrangerande klubb skall använda FSF:s anmälningsformulär vid tävlingsanmälan.
Allmänt
De ifyllda anmälningsformulären skall vara FSF:s tävlingsledare tillhanda senast två veckor efter tävlingsdagen.
Inlämning av bilder från vårfälttävlan skall göras senast 15 september och från höstfälttävlan senast 15 januari.
Jury utses av arrangerande klubb. För att upprätthålla intresset för tävlingsredovisningarna bör arrangerande klubb
vinnlägga sig om en kvalificerad jury och en bildkritik som inte inskränker sig bara till de allra bäst placerade.
Ev. arvode och/eller reseersättning till jury bekostas av arrangerande klubb. Det är en stor fördel om juryn är på plats
vid redovisningen.
Tävlingsbilder och juryinstruktion överlämnas till juryn i god tid.
Tävlingsresultatet skall vara FSF:s tävlingsledare tillhanda senast 3 veckor innan redovisning, lämpligast via e-post till
tavlingsledare@skaraborgsfotoklubbar.org. Detta för att hinna med bl.a. utskrift av diplom.
Plaketter, diplom och lagpris tillhandahålls av FSF.
Ej avhämtade bilder och priser förvaras hos arrangerande klubb, dock längst till nästa redovisning av fälttävlan.
Diskvalificering
Vid misstanke om att tävlingsbilder på ett eller flera sätt bryter mot tävlingsbestämmelserna kontaktas FSF:s
tävlingsledare för beslut.
Redovisningsdagen
Redovisning av vårfälttävlan skall ske under november och redovisning av höstfälttävlan skall ske under mars.
Inbjudan till redovisningen skall vara klubbarna tillhanda minst en månad i förväg. Använd gärna sändlistan fsfklubbar@skaraborgsfotoklubbar.org. Inbjudan skall även sändas till FSF:s tävlingsledare via e-post till
tavlingsledare@skaraborgsfotoklubbar.org.
De uttagna bilderna skall redovisas i projicerad form. Placerade påsiktsbilder skall även visas i original. Endast placerade
bilder skall visas.
Arrangerande klubb ser till att det finns resultatlistor utskrivna att erhålla vid redovisningen. Resultatlistorna skall
innehålla information om tävlingsklass, placering, fotografens namn, klubb, ev. titel samt antal deltagare per klass och
juryns namn. Även resultatet av lagtävlingen (placering 1-3 inkl. poäng) skall finnas med.

Poängberäkning
För att klubb skall vara kvalificerad att delta i lagtävlingen krävs att minst tre fotografer från klubben lämnat in bilder,
oavsett klass. Vinnare av lagtävlingen räknas ut genom summering av de tre bästa placeringspoängen, oavsett klass.
Om flera klubbar hamnar på lika poängsumma vinner den klubb som har den enskilt högsta poängen.
Följande poängberäkning används vid vår- och höstfälttävlan.
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Förslag på hållpunkter vid redovisningsdagen
• Välkomsthälsning av FSF:s ordförande
• Redovisning Enstaka bild påsikt
• Redovisning Kollektion påsikt
• Prisutdelning påsiktsklasserna
• Fikapaus
• Redovisning Enstaka bild digitalt projicerad
• Redovisning Kollektion digitalt projicerad
• Prisutdelning projicerade klasserna
• Avslutning av FSF:s ordförande och arrangerande klubb
Ekonomiska villkor
Arrangerande klubb tar ut en startavgift på 50 kronor per deltagare på tävlingsdagen. Klubben behåller sedan 1500 kronor
av de inkomna startavgifterna för att täcka kostnader i samband med arrangemanget, t.ex. jury-, porto- och
lokalkostnader.
Överskjutande medel sätts in på FSF:s PlusGiro (417376-1) cirka två veckor efter tävlingsdagen.
Dokument som finns tillhörande vår- och höstfälttävlan
Tävlingsbestämmelser för vår- och höstfälttävlan (rev. 2017-04-22)
Anmälningsformulär för vår- och höstfälttävlan (rev. 2010-09-13)
Deltagarformulär FSF:s fälttävlan (rev. 2015-04-12)
Juryinstruktion för vår- och höstfälttävlan (rev. 2017-04-22)
Information till arrangerande klubb för vår- och höstfälttävlan (rev. 2017-04-22)

