Åtvidabergs fotoklubb
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Månadens bild November färg
Tema Udda teknik/kreativt foto

Gott nytt fotoår!
Välkomna till vårt nyhetsbrev. Vi hoppas att ni uppskattar det och vill
fortsätta att få det. Om ni inte önskar att få information från oss så går det
att avanmäla sig i länken nedan.
Vi påminner om att skicka in era bilder till januaris månadstävling och att
rösta på decemberbilderna. Förlängd tid för inlämning och röstning till
15/1.
Glöm inte att betala din medlemsavgift.
Medlemsavgiften på 100 kr för ordinarie medlem och 50 kronor för
ungdomar och familjemedlemmar betalas till klubbens bankgiro 50144344 eller med Swish 123 459 96 19. Glöm inte att ange ditt namn och
medlemsavgift 2021 på meddelandet.
Vi har fått en ny mailadress: info@atvidabergsfotoklubb.com

Bedömning månadsbild december
Ge varje bild ett betyg 1-5 samt en frivillig motivering.
Du får ge samma betyg till era bilder. 5 är högsta betyg.
Dina egna bilder ger du betyg 0.
Titta på bilderna i full storlek på vår hemsida, innan du fyller i din
bedömning.

g
När ni har tittat på bilderna röstar ni i formuläret senast den 15 januari.

Månadens bild januari
Tema Årets bild 2020
Max storlek på bilden 2 MB och längsta sidan 2000 pixlar.
Inlämning senast 15/1 på

linlämning eller på mail.

Rifo
Inlämningen till årets Riksfotoutställning har nu öppnat och här hittar du
inbjudan, regler och svar på vanliga frågor.
Om du saknar inloggning maila oss så meddelar vi informationen du
behöver för att skapa ett konto,
/Styrelsen

Månadens bild november svartvitt

Teman månadens bild

KM

Januari Årets bild 2020

Mars KM 1, fritt bildval

Februari Gammalt och Nytt

Juni Digitalt KM 2, Vårblommor

April Stenar

Oktober KM 3, Det ensamma

Maj fritt bildval

trädet

September fritt bildval
November Gatufoto
December Kollektion

Digirace:
Februari fritt bildval
Oktober Småkryp
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