
Konkurrenceregler  
 

Klub konkurrencer  
 

Klubkonkurrencen består af 3 runder  

Runde 1 Digital ligger i første halvår  

Runde 2 Digital aflevering lige før sommerferien 

Runde 3 Papir aflevering i efteråret.  

Hver runde består af  

- Farve  

- Monokrom  

Der må afleveres op til 4 billeder i hver kategori.  

Regler for de 2 kategorier  

Monokrom  

Analoge eller digitale billeder, der på normal betragtningsafstand fremstår monochromt. 

Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der må ikke 

være spor af andre farvetoner end den der er benyttet til toningen. 

partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome. 

Farve  

Analoge eller digitale billeder, der indeholder mere end een farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder, 

sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome. 

Det er op til billedsekretæren af vælge om der skal være en 3 kategori, hvor der kun afleveres et billede  

Størrelse og navn 

Digitale billeder afleveres med en max bredde på 1920 px og en max størrelse på 5 MB Billedet Filen døbes 

med fotografens navn samt titel på billedet.  

Papir billeder afleveres i max 30 x 40 cm. Gerne monteret i pas partout eller opklæbet på bag pap. 

Billederne påføres medlemsnr og title  

 

Point  

1 plads 20 point  

2. plads 15 point  

3 plads 10 point  



4-7 plads 5 point  

Ved afslutning af 3. konkurrence tælles point sammen og vinderen findes. Ved point lighed findes vinderen 

ved at tage deltagerens 3 bedste placeringer og se hvem der har opnået højst point. Ved fortsat point 

lighed deles placeringen.  

Der findes en vinder i både monokrom og farve samt en samlet vinder.  

 

Årets billede  
 

Ved årets billede må der afleveres  

1 digitalt billede  

1 papir billede  

Størrelse og navn 

Digitale billeder afleveres med en max bredde på 1920 px og en max størrelse på 5 MB Billedet Filen døbes 

med fotografens navn samt titel på billedet.  

Papir billeder afleveres i max 30 x 40 cm. Gerne monteret i pas partout eller opklæbet på bag pap. 

Billederne påføres medlemsnr og title  

Vinder  

Der findes en vinder i hver kategori  

 

Regler for begge konkurrencer  

Billedet skal være dit eget  

Billedet må ikke indeholde tekst (som ikke er en del af motivet) eller vandmærke. 

Billederne skal være billedsekretæren i hænde til aftalt tid  

 

 

 


