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Innan tävlingsdagen 

Inbjudan till tävlingen skall vara klubbarna tillhanda senast 15 januari. Använd gärna sändlistan, fsf-

klubbar@skaraborgsfotoklubbar.org. Inbjudan skall även sändas till FSF:s tävlingsledare via e-post till 

tavlingsledare@skaraborgsfotoklubbar.org. 

 

Allmänt 

Jury utses av arrangerande klubb. Det är en stor fördel om juryn är på plats vid redovisningen. 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 liksom ev. lokalkostnad  

bekostas av FSF. Samråd angående kostnader skall ske med FSF styrelse.  

 

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 utskrift av diplom och gravering av plaketter. 

 

Plaketter och diplom tillhandahålls av FSF. 

 

Arrangerande klubb ser till att ej avhämtade bilder och priser återbördas till respektive klubb. Eventuella kostnader står 

insändande klubb för. 

 

Diskvalificering 

Vid misstanke om att tävlingsbilder på ett eller flera sätt bryter mot tävlingsbestämmelserna kontaktas FSF:s 

tävlingsledare för beslut. 

 

Redovisningsdagen 

Redovisning av Skaraborgsmästerskapet sker i samband med årsmötet i april. 

 

Inbjudan till årsmötet skall vara klubbarna tillhanda minst en månad i förväg. Använd gärna sändlistan, fsf-

klubbar@skaraborgsfotoklubbar.org. Inbjudan skall även sändas till FSF:s tävlingsledare via e-post till 

tavlingsledare@skaraborgsfotoklubbar.org. 

 

De uttagna kollektionerna skall redovisas i projicerad form. Placerade påsiktskollektioner skall även visas i original. 

Endast placerade kollektioner skall visas. Digitala bildfiler för såväl projicerade som påsiktskollektioner skall efter 

redovisningen överlämnas till FSF:s tävlingsledare. 

 

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.  

 

Förslag på hållpunkter vid årsmötet 

• Välkomsthälsning av FSF:s ordförande 

• Årsmötesförhandlingar 

• Bensträckare 

• Redovisning Kollektion påsikt 

• Fikapaus 

• Redovisning Kollektion digitalt projicerad 

• Prisutdelning 

• Avslutning av FSF:s ordförande och arrangerande klubb 

  


