
  
 

Inbjudan till  

Fotomaraton  

2014 
 

 

 
Det är åter dags att hälsa hösten välkommen och 

släppa loss kreativiteten i MFK’s fotomaraton. 
 

Fånga åtta teman på fyra timmar med kameran. 
 

Söndag 31 augusti 2014 
Start kl. 11.00 vid Operan 

 



Regler: 
 

1. Tävlingstid 11.00 – 15.00 . 

2. Startavgift 20kr. Jämna pengar, betalas vid starten. 

3. För att delta behövs en digitalkamera. Analoga kameror och 

mobiltelefoner är inte tillåtna. 

4. Tävlingen omfattar åtta teman. En bild per tema får lämnas in. 

5. Bilderna skall vara i jpg-format. 

6. Alla teman skall fotograferas i ordningsföljd. 1 till 8. 

Det är tillåtet att ta flera bilder på varje tema, men när bilderna lämnas in 

får det endast finnas åtta bilder på minneskortet. 

7. Fyra teman delas ut vid starten klockan 11.00. 

För att delta så måste teman ha hämtats ut senast 11.15 . 

8. Resterande fyra teman lämnas ut mellan klockan 13.00 – 13.15 . 

Plats för utlämnande meddelas vid starten. 

Karta kommer att delas ut. 

9. Bilderna lämnas in vid målet senast klockan 15.00. 

Den som lämnar in bilderna efter 15.00 anses ha brutit tävlingen. 

Målets placering meddelas vid temautlämningen klockan 13.00. 

10. Det är inte tillåtet att ta ut minneskortet ur kameran under tävlingen. 

11.  Det är inte tillåtet att koppla kameran till en dator under tävlingen. 

12.  Det är inte tillåtet att efterbehandla eller manipulera bilderna 

  utanför kameran.  

13.  Tävlingsledningen är enväldig jury.  

14.  En totalsegrare och åtta temasegrare kommer att utses. 

15.  Tävlingen kommer att redovisas på novembermötet. 

  För att göra det mer spännande är det bra om du inte visar 

  dina tävlingsbilder innan mötet.  

 

 

 
 
 
 



Kom ihåg: 
 

 Digitalkamera med fulladdat batteri (gärna extra 
batteri). 

 Tomt minneskort. 
 Mobiltelefon. 
 Ett glatt humör. 
 Massor av kreativitet. 
 Kläder efter väder. 
 Pigga ben och bekväma skor. 
 Pengar till fika. 
 Spårvagnskort om så önskas. 
 Det behövs ingen bil för att vara med. 
 Den som tar bilen kan förslagsvis parkera i 

parkeringshuset Nordstan. 
 

 
 

Anmäl dig på något möte eller till 
info@molndalsfotoklubb.se eller  
på Facebook (http://www.facebook.com/MolndalsFotoklubb, 

https://www.facebook.com/events/617704755016317) 
 
Gör gärna reklam för tävlingen bland släkt och vänner. 
 
 
Startavgift 20 kr. 
Pris till totalsegraren. 
 
Vi ses den 31 augusti vid Operan (trappan till entrén). 
 
Tävlingsledningen 
Karin, Nisse och Stefan 
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