
REGLER FOR AFVIKLING AF ESBJERG FOTOKLUBS ÅRSKONKURRENCE 
2019 

Emne Regeltekst Bemærkninger 

 

 

 
Formål 

Formålet med disse regler er at sikre ensartet og 
retfærdig afvikling af klubbens Årskonkurrence, med 
det formål at kunne udpege 
Årets Klubmestre, 
Årets Ungdomsmester, 
Årets Billede” 
i kategorierne Papir og Digital. 

I kategorierne Papir og Digital 

må der afleveres i både 

monocrome og farve, det vil 

sige man kan vælge at køre 

en monochrome aflevering, 

en farve aflevering eller en 

blandet aflevering 

 

 

 

Afleverings- 
terminer 

Der afholdes 4 årlige konkurrencer. 
De tre første tæller til klubmesterskabet. I den sidste og 
4. konkurrence findes Årets Billede. 

1. aflevering: Forår.  

2. aflevering: Efterår 

3. aflevering: Efterår 

4. Årets Billede i november, retur i december. 

Datoer oplyses når program udsendes 
Billeder vises kun ved returnering fra dommere med 
kommentar 

Til hver enkelt aflevering kan 
der være et fast emne. Disse 
emner, samt afleverings-
tidspunkter, fastsættes af 
bestyrelsen og skal 
bekendtgøres i december 
måned, året forud. 

 

 

 

 

 

Regler for 
aflevering 

Til ”Årskonkurrencen” kan der afleveres i kategorierne 
papir og digital, og alle medlemmer kan hver termin 
aflevere op til 4 billeder i hver kategori. Billeder der 
opnår mindst en 3. plads eller får diplom, må ikke 
genbruges i Årskonkurrencen. 
En serie tæller for ét billede og skal bestå af 3 – 6 
enkeltbilleder. 
Til Årets Billede kan hvert medlem aflevere 1 billede i 
kategorien papir samt 1 billede i kategorien Digital. Her 
må godt afleveres billeder, som tidligere er brugt i 
Årskonkurrencen. 
Til aflevering i efterfølgende år, må desuden ikke bruges 
billeder der har medvirket til en placering som nr. 1-2- 
eller 3 til klubmesterskab . 

Papirbilleder: er max. 
størrelse 30 x 40 cm, og 
tykkelsen max 6 mm. 

 

Digitale billeder: 
Maksimal bredde for 
bredformat: 1920 pixel. 
Maksimal højde for 
højformat: 1080 pixel. 
Filstørrelse maksimalt 3 
MB 
 
Digitale billeder sendes 
til billedsekretæren pr 
mail: 
billedsekretaer@esbjer
gfotoklub.dk  
senest dagen før der er 
aflevering af 
papirbilleder 

 

 

 

 

 

Mærkning af 
billeder 

Papirbilleder skal på bagsiden være mærket med 
billedtitel, og eventuelt pil hvis der kan herske tvivl om, 
hvorledes billedet skal præsenteres. Digitalbilleder skal 
mærkes med titel eller anden filnavn og ikke andet. 
Billedsekretæren påfører billederne fortløbende numre i 
forbindelse med afleveringen og forbeholder sig ret til at 
sløre eventuelle data, som forhindrer en sikker 
registrering af billedet. Medlemmerne udfylder forinden 
aflevering en entryform med navn, billedtitel og 
medlemsnummer for hvert billede. Entryform kan 
downloades fra klubbens hjemmeside. 

 

Parpirbilleder uden titel, 

skal mærkes så de kan 

identificeres. 
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Klubmesterskab 
Regler for 
bedømmelse 

Billederne sendes til bedømmelse hos en eller flere 
kompetente dommere og hvis disse er medlem af 
Esbjerg Fotoklub, må de ikke være deltagere i årets 
konkurrencer. 
Hvert billede bedømmes på en skala fra 1 – 15 og 
billeder, der opnår 12 point eller mere i gennemsnit, 
tildeles dommerdiplom. I tilfælde af pointlighed mellem 
de to bedst placerede, bedes dommerne udpege en 
suveræn 1.- 2. og 3. plads. 

Der gives præmie og diplom for 
1.- 2. og 3.- pladsen i hver 
kategori. 

 

Klubmester 

Der findes en klubmester i hver af kategorierne papir og 
digital. Klubmester er den, der opnår den største 
pointsum fra de, i løbet af året, op til 6 bedst placerede 
billeder Hvis billeder bruges mere end en gang, inden 
for samme år, tæller kun det højeste point til det 
samlede resultat 

I tilfælde af pointlighed, er 
vinderen den, som har mindst 
sum af placeringer i 
kategorien og er der her 
pointlighed, deles 
værdigheden. Der gives 
præmie for 1.- 2. og 3. 
pladsen i hver kategori. 

 
 

Årets Billede 

Årets Billede findes i Papir og Digital og er de billeder, 
som dommeren/dommerne finder bedst i hver af de to 
kategorier. 

Der gives præmie for det 
bedste billede i hver af de 
to kategorier. 

 

 
 

 Præmieuddeling 

Offentliggørelse af navne på diverse klubmestre samt 
præsentation af årets billeder finder sted ved klubbens 

juleafslutning i december måned. Her udleveres også 
diverse præmier samt Vandrepokal til 

Ungdomsmesteren. 

Præmiebeløb fra de tre 
afdelinger af konkurrencen 
lægges sammen og uddeles 
til årets juleafslutning. 

 Evaluering af     
konkurrence- 
regler 

Ovennævnte konkurrenceregler skal gøres til genstand 
for en evaluering en gang om året. Klubbens 
billedsekretær er ansvarlig for, at klubreglerne bliver bragt 
til diskussion i klubben inden nedenstående udløbsdato. 
Forslag til ændringer behandles af klubbens bestyrelse og 
bekendtgøres på den årlige juleafslutning. Klubbens 
formand underskriver herefter de vedtagne 
konkurrenceregler, som påføres ny udløbsdato. 

Godkendt eksemplar af 
disse regler skal være 
ophængt i klubben 

 
Godkendelse Bestyrelsen 30. Januar  2019 Poul helt 

 

 
Udløbsdato 

 

31.12.2019 

 



 


