Regler for deltagelse i fotokonkurrencer
Redigeret senest oktober 2016
Som medlem af Fotoklubben Negativ har du mulighed for at deltage i en række fotoudstillinger og konkurrencer.
Bestyrelsen reviderer løbende hvilke konkurrencer klubben betaler for.
Det drejer sig om klubbens egne konkurrencer, ”Region Nord Foto”, SDF- godkendte konkurrencer som ”Mellem Sund
& Bælt”, ”SDF- Nationale” og for tiden de internationale "The Golden" og " NFFF - Nordisk Forbund for Fotografi".
Antagelser på SDF-godkendte udstillinger og udstillinger godkendt af FIAP giver point der kan samles til fotograftitler,
men læs mere i ”Alt om SDF” der findes på SDF hjemmesiden www.sdf.dk
Klubben støtte / betaler det enkelte medlems deltagergebyr på SDF godkendte afleveringer.
Nedenstående generelle, meget forkortede, regler for aflevering af billeder til udstillinger eller konkurrencer er ikke i
alle tilfælde fyldestgørende. Betragt dette som inspiration, og benyt diverse hjemmesider til at få uddybet kendskabet
til reglerne for afleveringer. Du finder link på Fotoklubben NEGATIVs hjemmeside.

NEGATIVs klubkonkurrencer
Papirbilleder skal være opklæbede på støttekarton. Den maksimale billedstørrelse inkl.
opklæbningskarton (passepartout) er 30 x 40 cm, medmindre andet meddeles.
Papirbilleder skal afleveres med autors navn noteret på bagsiden. Abstraktioner skal mærkes med
opad-pil.
Der kan afleveres serier der består af 3 til 6 billeder. Serien skal på bagsiden have rækkefølgen
noteret, f. eks. 1:4 - 2:4 - osv.
Digitale billeder afleveres på USB eller sendes pr. e-mail. Billederne skal være inden for målet 1920
x 1080 pix. 300Dpi. autors navn og billedtitel skal indgå i filnavnet, for eks. pp_sommer.jpg. Der kan
afleveres serier der består af 3 til 6 billeder. En serie skal navngives som for eks. pp_sommerfest_14.jpg pp_sommerfest_2-4.jpg. osv.
En billedserie skal ud over de enkelte billeder have et billede der indeholder hele serien på én stribe,
så dommerne får et indtryk af tanken bag serien. Dette navngives for eks.
pp_sommerfest_samlet.jpg
Aflevering: Se hjemmeside NEGATIV - www.fotoklubnegativ.dk

Region Nord
Der kan afleveres 2 billeder eller serier pr. autor. En serie består af mellem 3 og 6 billeder
Papirbilleder skal være opklæbet på let støttekarton eller monteret i passepartout med maksimum
tykkelse på 2,5 mm. Ydermål maksimalt 30 x 40 cm. på bagsiden skal være opad-pil. På bagsiden
i nederste højre side påsættes en etiket du selv printer og får ved registreringen.
Digitale billedfiler skal være inden for bredden 1920 pixel og højden 1080 pixel i 300dpi og i *.jpg
Aflevering og konkurrenceregler på Region Nords hjemmeside – www.rnfoto.org

Mellem Sund og Bælt
Mellem Sund og Bælt blev ”opfundet” i 2004 af medlemmer i Fotoklubben NEGATIV. Tanken var at
lave en udstilling der ikke var hæmmet af de regler der normalt er i Fotokonkurrencer, altså helt
uden kategorier. Du skal være bosiddende, vesten for sundet og østen for bæltet, også
Bornholmere kan deltage.
Der kan i dag være forskellige kategorier hvori der kan afleveres 3 billeder pr. autor. Hvis en
seriekategori findes kan der afleveres serier bestående af mellem 3 og 6 billeder.
Papirbilleder skal være opklæbet på let støttekarton eller monteret i passepartout med maksimum
ydermål på 60 x 60 cm. på bagsiden skal være opad-pil.
På bagsiden i nederste højre side påsættes en etiket du får tilbudt ved registreringen, og selv
printer,
Digitale billedfiler skal være inden for bredden 1920 pixel og højden 1080 pixel i 300dpi og i *.jpg
Aflevering og konkurrenceregler på www.mellemsundogbælt.dk

SDFs Den Nationale / DM i fotografi
”Den Nationale” eller ”DM i Fotografi” afvikles årligt og vises som en udstilling i forbindelse med
SDF’s landsmøde, der bliver afholdt af en af medlemsklubberne. Der har været landsmøder i
Horsens, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Roskilde, Næstved og flere steder.
Billederne skal være opklæbet på let støttekarton eller monteret i passepartout med en maksimum
tykkelse på 3 mm. Ydremål, minimalt 25x35 cm. maksimalt 30 x 40 cm. Der kan også afleveres i
digitale kategorier, her skal billedet være inden for målet 1920 pix på længste led, filen afleveres i
*.jpg og må ikke fylde mere end 1MB. Hver autor kan indsende 4 billeder i hver kategori.
Af kategorier kan nævnes monokrome papirbilleder, farvepapirbilleder, serier. naturpapir (nej det
er ikke papiret, men motivet der skal være natur), lyd/billede (diasshow med lyd) og det helt frie
billede der nok er den mest kreative del af festen.
At komme ind på de omfangsrige regler her er nok ikke så smart som at gå på nettet.
Du vil også få orientering via www.fotoklubnegativ.dk når vi nærmer os datoen for aflevering.
Aflevering og regler i ”Alt om SDF” der findes på SDF hjemmesiden www.sdf.dk

Internationale udstillinger/saloner
Der er et hav af internationale udstillinger, de fleste er digitale, men der findes også
udstillinger hvor man benytter A4 papirkopier, man få så ikke sine billederne retur uanset om
de er antaget elle ikke, det sjove ved at deltage internationalt er at man får et karalog med de
antagne foto, nogle saloner benytter trykte billedbøger hvor andre benytter Diasshow på dvd.
Disse to saloner betaler NEGATIV deltagelsen i.
The Golden Digital.
NFFF - Nordisk Forbund for Fotografi

http://www.the-golden.dk/
http://www.nordic.photo/

Se yderligere information om deltagelse m.m www.sdf.dk under SDF-udland

Præsentation af billeder
Selv om det er billedets indhold, der er vigtigt, kan indtrykket ødelægges helt, hvis billedet ikke
præsenteres på en sober måde.
Da billederne som regel afleveres inden for målet 30 cm x 40 cm kan der jo bruges printerpapir i
den størrelse. Her kan billedbegrænsningen være en fotografisk passepartout med sorte og hvide
rammer, det vil dog være praktisk at opklæbe billedet på let støttekarton. Billedet kan også
fremstilles i en mindre størrelse og så monteres på montagekarton (bagpap). Her er det vigtigt, at
gråtonen/farven på kartonet ikke forstyrrer billedet, men tværtimod skiller billedet fra baggrunden
og endda understøtter dette. Har du lavet forkert beskæring af dit billede, kan det reddes ved i
kraftigt karton at udskære et hul med skrå kanter, brug passepartoutkniv, og monter billedet i den
fremkomne ramme.
Montagekarton og limbagpap kan købes i klubben, ligesom passepartoutkniv kan lånes.
D:/ negativ / love / afleveringer.PDF

