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Nytt system för att lämna in digitala tävlingsbilder till KM. 
 
Det är nu slutmailat till km@enskedefotoklubb.se. From 1/1 2016  använder du istället vårt inlämningssystem. 
 
Du som tävlat i SVEFO och RSF’s tävlingar kommer att känna igen systemet. 
Precis som där använder du en för dig unik inloggningskod. (Man använder inte lösen i kombination med ett användarnamn 
som på traditionella system utan bara en inloggningskod, precis som på RSF- och SVEFO’s system) 
 
Om du deltagit RSF’s Riksfotoutställningn 2015 använder du samma inloggningskod då användarinformationen är ärvd. Om 
du inte kommer ihåg inloggningskoden eller inte deltog i Riksfotoutställningen fyller du bara i din epostadress så får du ett 
mail med din inloggningskod. Använd samma epostadress du angivit i matrikeln. 
 
Länk till systemet hittar du under medlemssidorna på vår websida. 
 
Det är ingen skillnad på bildkraven. Det är fortfarande jpeg-fil, max 2000 pixlar på längsta sidan med 1500kb som max 
filstorlek. Däremot behöver du inte längre oroa dig över filens namn då den ändå ges ett nytt anonymt namn i systemet. 
 
Av redovisningstekniska skäl kommer du även använda systemet för att ladda upp en digital visningsbild i våra 
påsiktstävlingar men det återkommer vi till när det blir dags för KM Etapp 2.  Vi räknar även med att kunna använda detta 
system för uppladdning av bilder till våra övriga tävlingar/utmaningar:  reportagetävlingen, månadens utmaning. Men mer om 
detta senare under året. 
 
Precis som tidigare måste du höra av dig till styrelsen om du av någon anledning inte vill att dina tävlingsbilder skall 
publiceras på klubbens hemsida eller i samband med Fotomässan o.dy. 
 
Har du frågor är du välkommen att skicka ett mail till moster@enskedefotoklubb.se. 
 
 
/Anders Fredriksson & Göran Zebühr 
 
Gott Nytt år och önskan om en god fortsättning på 2016 
 

Klubbaktuellt 01_1 2016 
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