Årskonkurrencen 2017/18
Hermed en lille ”husk nu” til alle medlemmer i ”Negativ”.
Den nye sæson 2017/18 ligger lige om hjørnet, så det er vel på tide at slå et slag for
igangsætning af næste års klubmesterskab.
Der er således rigtig god tid til at overveje og planlægge de billeder, der måske kan gøre dig
til næste års klubmester - 2017/18
Denne gang har vi valgt at lade kravet om en bestemt genre eller et bestemt tema udgå,
idet vi lader det være helt åbent og op til den enkelte fotograf, at foretage disse valg, og
på den måde udnytte sin ”spidskompetence”.
Der er således absolut intet, der bør afholde det enkelte medlem fra at byde ind med et
eller flere potentielle ”vinderbilleder”. Emnet er frit, I kan vælge portræt, landskab, natur,
makro, street eller hvad der nu ligger den enkelte på sinde.
Til gengæld vil en bedømmelse på tværs af genrer og temaer, altså en bedømmelse uden
nogen som helt pejlemærker og holdepunkter for dommeren, i højere grad end tidligere
være afhængig af den enkelte dommers ”favorit genre og billedsyn”.
Præmisserne for deltagelse i næste sæsonens klubmesterskab 2017/18 er således:
Sæsonens tema er: ”Frit emne, tema og genre”
- Alle medlemmer af fotoklubben ”NEGATIV” Roskilde kan deltage.
- Billeder taget i denne sæson (01/05 2017 – 02/04 2018) kan anvendes.
- Konkurrencen er digital.
- Billedfilerne skal være i høj kvalitet, for eks. 1980pix på længste led i 300 dpi, som jpg.
- Hver deltager må aflevere max. 3 billeder, farve eller sort/hvid.
- Filnavnet skal indeholde billedtitlen.
- Sidst frist for aflevering er den 02/04 2018
- Bedømmelse finder sted på klubaften den 23/04 2018
- Billederne afleveres til ”Klubmesterskabsudvalget” på memorystick eller sendes på e-mail.
- Dommer/dommere vil opsætte en top-20 liste.
Ingen fotograf kan blive placeret i top-10 præmielisten med mere end et billede. Får et
medlem således bedømt mere end et billede blandt de ti første, vil det bedst placerede
blive brugt i top-10/præmielisten.
Er du i tvivl om noget af ovenstående, så kontakt en i udvalget.
Klubmesterskabsudvalget: Ole Steen Olsen, oso@hotmail.dk Ebbe Møller Jensen
emj@webspeed.dk og Mads Hemmingsen madshemmingsen@yahoo.dk

