
 
FkFocus 60-årsjubileum 

Tävlingsregler 
28/10-2012 
Utgåva 9 

 
Tävlingsklasser 
 
A Digital bild, färg eller monokrom 
B Pappersbild/Påsiktsbild, färg eller monokrom 
C Digitalt bildspel 
 
 
Regler 
 
Digital bild, färg eller monokrom, Tävlingsklass A 
 
Formkrav:  
Max 2 bilder per deltagare 
Bildens mått får vara max 1024 pixlar på längsta sidan. 
Bilderna skall vara i jpg format 
Märkning/Filnamn: Bildtitel och mailadress. 
Exempel på filnamn: motljus-arneanka@... 
 
Inlämning från individuella deltagare (ej klubbar): 
Tävlingsbidragen tillsammans med Tävlingsformulär skall vara FkFocus tillhanda tidigast 1 
juni och senast 3 september 2012 på adressen: tavling2012@fkfocus.se 
Tävlingsavgiften, 60 kr per deltagare och klass, ska vara Fk Focus tillhanda på PlusGiro konto 
871236-6 senast 3 september 2012. Märk PlusGiro-inbetalningen: tävlingsklassbeteckning + 
personnamnet + Focusjub 2012. Vi ser gärna att betalningen till PlusGirot sker i samband 
med inskickandet av bilderna. 
 
Inlämning från klubbar: 
Vi ser gärna att fotoklubbar skickar gemensamt på CD/DVD, då det underlättar vår hantering 
av tävlingsbidrag. 
Tävlingsbidragen på CD/DVD tillsammans med Tävlingsformuläret i pappersform skall vara 
FkFocus tillhanda tidigast 1 juni och senast 3 september 2012 på adressen:  
 
Fk Focus  
Poste Restante  
Östra Bangatan 7  
701 00 Örebro.  
 
Tävlingsavgiften, 60 kr per deltagare och klass, ska vara Fk Focus tillhanda på PlusGiro konto 
871236-6 senast 3 september 2012. Märk PlusGiro-inbetalningen: tävlingsklassbeteckning + 
klubbnamn + Focusjub 2012. Vi ser gärna att betalningen till PlusGirot sker i samband med 
inskickandet av bilderna. 
 
Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas  
Ej avhämtade CD/DVD skivor kommer att förstöras efter tävlingen och returneras ej. 
 
 



Pappersbild/Påsiktsbild, färg eller monokrom, Tävlingsklass B 
 
Formkrav:  
Max 2 bilder per deltagare 
Maximalt yttermått 30 x 40 cm 
Märkning: Bildtitel, namn och mailadress. Om du ej har mailadress, skriver du bildtitel, 
namn, adress och telefon nr. 
Montering: Fri montering, men bilderna måste vara styvgjorda genom exempelvis montering 
på kartong/pappbaksida eller passepartout, etc. 
Tävlingsdeltagaren står för fraktkostnaderna för att skicka bilderna till Fk Focus och 
kostnaden för returfrakten om bilderna skall skickas tillbaka. Returporto och eventuellt 
returemballage skall medfölja när bilderna skickas in till tävlingen. 
 
Inlämning från individuella deltagare (ej klubbar): 
Tävlingsbidragen tillsammans med Tävlingsformulär i pappersform skall vara FkFocus 
tillhanda tidigast 1 juni och senast 3 september 2012 på adressen:  
 
Fk Focus  
Poste Restante  
Östra Bangatan 7  
701 00 Örebro.  
 
Tävlingsavgiften, 60 kr per deltagare och klass, ska vara Fk Focus tillhanda på PlusGiro konto 
871236-6 senast 3 september 2012. Märk PlusGiro-inbetalningen: tävlingsklassbeteckning + 
personnamnet + Focusjub 2012. Vi ser gärna att betalningen till PlusGirot sker i samband 
med inskickandet av bilderna. 
 
Inlämning från klubbar: 
Tävlingsbidragen tillsammans med Tävlingsformulär i pappersform skall vara FkFocus 
tillhanda tidigast 1 juni och senast 3 september 2012 på adressen:  
 
Fk Focus  
Poste Restante  
Östra Bangatan 7  
701 00 Örebro.  
 
Tävlingsavgiften, 60 kr per deltagare och klass, ska vara Fk Focus tillhanda på PlusGiro konto 
871236-6 senast 3 september 2012. Märk PlusGiro-inbetalningen: tävlingsklassbeteckning + 
klubbnamn + Focusjub 2012. Vi ser gärna att betalningen till PlusGirot sker i samband med 
inskickandet av bilderna. 
 
Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas  
Fk Focus ser gärna att tävlingsdeltagaren hämtar bilderna på plats på redovisningsdagen. 
Fk Focus står för fraktkostnaden till och från tävlingsjuryn. 
 
 
Digitalt bildspel, Tävlingsklass C 
 
Formkrav:  
Max 1 bildspel per tävlingsdeltagare 
Bildspelets längd skall vara minst 60 sekunder och max 180 sekunder långt 
Bildytans mått får vara max 1024 pixlar bred eller max 768 pixlar hög 
Filformatet ska vara körbar i PC miljö t.ex. exe, wmv etc.  
Märkning/Filnamn: Bildtitel och mailadress. 



Exempel på filnamn: min dag-arneanka@... 
Den tävlande ansvarar för programmets rättigheter vad gäller ljud och bild 
 
Inlämning från individuella deltagare (ej klubbar): 
Tävlingsbidragen tillsammans med Tävlingsformulär skall vara FkFocus tillhanda tidigast 1 
juni och senast 3 september 2012 på adressen: tavling2012@fkfocus.se 
Tävlingsavgiften, 60 kr per deltagare och klass, ska vara Fk Focus tillhanda på PlusGiro konto 
871236-6 senast 3 september 2012. Märk PlusGiro-inbetalningen: tävlingsklassbeteckning + 
personnamnet + Focusjub 2012. Vi ser gärna att betalningen till PlusGirot sker i samband 
med inskickandet av bilderna. 
 
Inlämning från klubbar: 
Vi ser gärna att fotoklubbar skickar gemensamt på CD/DVD, då det underlättar vår hantering 
av tävlingsbidrag. 
Tävlingsbidragen på CD/DVD tillsammans med Tävlingsformuläret i pappersform skall vara 
FkFocus tillhanda tidigast 1 juni och senast 3 september 2012 på adressen:  
 
Fk Focus  
Poste Restante  
Östra Bangatan 7  
701 00 Örebro.  
 
Tävlingsavgiften, 60 kr per deltagare och klass, ska vara Fk Focus tillhanda på PlusGiro konto 
871236-6 senast 3 september 2012. Märk PlusGiro-inbetalningen: tävlingsklassbeteckning + 
klubbnamn + Focusjub 2012 +. Vi ser gärna att betalningen till PlusGirot sker i samband med 
inskickandet av bilderna. 
 
Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas  
Ej avhämtade CD/DVD skivor kommer att förstöras efter tävlingen och returneras ej. 
 
 
Allmän information för tävlingsklasserna: 
 
Tävlingsavgiften är 60 kr per deltagare och klass 
Efter tävlingsredovisningen den 28 oktober kommer resultaten att publiceras på Fk Focus 
hemsida. 
Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas  
Fk Focus står för fraktkostnaden till och från tävlingsjuryn. 
CD/DVD skivor kommer att förstöras efter tävlingen och returneras ej. 
Fk Focus har rätten att publicera inlämnade tävlingsbidrag på hemsidan samt i andra forum 
och media i anslutning till tävlingen. 
 
Vi använder oss av mailadressen som märkning för tävlingsbidrag tack vare att mailadressen 
är unik samt att det på samma gång är en kontaktmöjlighet till den tävlande. 
 
Fk Focus är ej ersättningsskyldig för förkomna och skadade tävlingsbidrag. 
 
 
Tävlingsformulär 
 
Formulär för tävlingsklasserna går att ladda ned från hemsidan i formaten Word och Pdf.  
 
 
Inbetalning till Fk Focus jubileumstävling 



 
Inlämning från individuella deltagare (ej klubbar) ska märka PG-betalningen med: 
tävlingsklassbeteckning + personnamnet + Focusjub 2012.  
 
Klubbar ska samlat betala in den totala summan från de klubbmedlemmar som deltar i 
tävlingen. Vi vill, i tävlingsformuläret, ha en kontaktperson som vi kan kontakta i händelse av 
behov. Klubbar ska tydligt märka PG-betalningen med klubbens namn. 
Märkning för klubbar: tävlingsklassbeteckning + klubbnamn + Focusjub 2012 
 


