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Regler för månadstävlingen i Stockholmsbild. 
Ett par veckor innan varje månadsmöte skickar fotografen in sina tävlingsbilder till Tävlingsansvarig via 
webbgränssnittet eller i nödfall epost (tavling@stockholmsbild.se ). 

Varje medlem får delta med max 2 digitala bilder i svartvitt och/eller färg när det gäller enstaka bild. 
När det gäller kollektion/bildserie får varje medlem delta med en kollektion/bildserie. 

En kollektion/bildserie består av 3-5 bilder 

Bildfilerna ska ha formatet jpg, bilden vara max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög och 
filstorleken max 2 MB. 

Det är tillåtet att redigera och/eller manipulera sina bilder. Om bilden består av flera bildelement ska 
samtliga ha tagits av fotografen. 

Bilderna ska vara nytagna. Som nytagen bild räknas en bild som är tagen under perioden för aktuell 
månadstävling. Tidigaste datum anges i forumet på hemsidan. Det huvudsakliga bildelementet ska vara 
taget efter angivet datum, men andra bildelement kan vara tagna tidigare. 

Tävlingsbilderna läggs in anonymt av Tävlingsansvarig i en folder på dropbox. Medlemmarna röstar 
därefter under cirka en vecka på den bästa bilden genom att sända sina röster till Tävlingsansvarig via e-
mail. Bästa bild tilldelas 3 poäng, näst bästa 2 poäng och tredje bästa 1 poäng. Det är dock inte tillåtet 
att rösta på sin egen bild. 

Om två eller flera bilder får samma röstpoäng så delar de placeringen och motsvarande 
efterföljande platser blir tomma. 

Alla som lämnat in bild/er till månadstävlingen måste själva rösta för att kunna delta i månadstävlingen. 

Vissa månadstävlingar kommer någon utomstående att vara domare. 

Medgivande 
Den som sänder in en bild till månadstävlingen tillåter klubben visa bilden på klubbens nätplatser, tex 
hemsidan, Facebook.  

Den som inte vill att hans bilder skall publiceras på nätet meddelar detta till tavling@stockholmsbild.se 

Årets Bild 
Varje år avslutas månadstävlingarna med ett tema som vi kallar Årets Bild. Temat förläggs alltid till 
december månad. I Årets Bild får vilken bild som helst tas med, förutsatt att bilden är tagen under det 
aktuella året. Det spelar ingen roll om bilden tidigare har presenterats på hemsidan eller varit med, som 
deltagare eller vinnare, i Månadens bild. Det enda kravet är att bilden är tagen under året som gått. 

Terminspriset 
Kalenderåret är uppdelat i två terminer, vår- och hösttermin. Den fotograf som sammanlagt fått flest 
poäng under en termin vinner terminspriset. 

Poängsystemet för terminspriset ser ut så här: Alla deltagare i en månadstävling får 1 poäng 
var. Vinnaren får dessutom 4 terminspoäng extra, 2:a plats 2 poäng och 3:e plats 1 poäng extra. 

Om en plats delas av flera bilder så får respektive fotografer full extrapoäng till terminspriset för 
vardera bilden. Detta även om det är samma fotograf till bilderna. 

Terminsvinnare blir den som samlat flest poäng. Vid lika poäng vinner den som har flest 
förstaplaceringar. Om även detta är lika vinner den som får högst bedömning i den/de månadstävlingar 
som bedömts av extern domare. Om även detta är lika delar man på förstaplaceringen 
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Eventuella frågor om månadstävlingen besvaras av styrelsen. 

uppdaterade regler 2021-08-24 


