
Regler ved klubkonkurrencer for 

Svendborg Fotoklub
Antal billeder.

Til kategorierne monochrome papirbilleder og farvepapirbilleder må autor maximalt indlevere 8 billeder, 
som efter eget valg fordeles på de 2 kategorier, f. eks. 5 monochrome og 3 farvepapir.

Hver autor må deltage med 3 serier bestående af 3 - 6 billeder pr. serie.

Kategorier

Farvepapirbilleder. 

Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med én partiel farvetone samt øvrige billeder, der 

ikke kan regnes for monochrome.

Monochrome papirbilleder.

I denne kategori placeres:

a) Sort/hvide billeder der er fremstillet analogt.

b) Billeder fremstillet analogt og kemisk tonet i mørkekammer (totalbrunede, f.eks. bruntonede).

c) Digital fil af sort/hvid billede fremstillet hos fremkalderanstalt som sort/hvid billede f.eks. ved at gemme 
den digitale fil uden farveinformation efter endt billedbehandling.

d) Digital fil af sort/hvid billede printet med anvendelse af sort blæk alene, f.eks. ved at gemme den digitale 
fil uden farveinformation efter endt billedbehandling.

Billeder, der er printet som sort/hvid med anvendelse af farvet blæk, er tilladt, men de defineres som 
farvebilleder og skal derfor placeres i kategorien farvepapir. Billeder, der er fremstillet på ovennævnte måde 
kan indeholde en tone (f.eks. kold/varm). Dette accepteres så længe billedet fremstår monochromt, altså med 
kun én tone.

Serier.

Denne kategori defineres som en sammenhængende serie af billeder. Antallet af billeder i en serie er fastsat 
til at være minimum 3 og maksimum 6 billeder. Der kan deltages med serier bestående af såvel monochrome
billeder som farvebilleder, men de må ikke blandes inden for samme serie.

Bortfald af kategori.

Såfremt der er indleveret 3 eller færre værker til en kategori bortfalder denne. 
Billeder fra kategorien ”Serier”  vil blive overført til hhv. ”Farve” eller ”Monochrome” kategorierne efter de 
gældende regler. Øvrige billeder deltager ikke i konkurrencen.
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Billedstørrelse og montering.

Papirbilleder skal være opklæbet på let støttekarton efter eget valg, hvis ydre mål er 30 x 40 cm og hvis 
tykkelse er på 1 - 6 mm.

Motiv valg.

Det vil på forhånd være aftalt om emnet er frit (forårs konkurrencen), eller om der er et fast tema (efterårs 
konkurrencen).  Autor har den kunstneriske frihed til at definere et givent tema, men det er den valgte 
dommers vurdering og bedømmelse der vil være gældende. Der henstilles kraftigt til at billeder der tidligere 
har deltaget i klubkonkurrence, ikke genbruges. Tidl. vinderbilleder må ikke genbruges. 
Det er udelukkende autors ansvar, at hvert billede overholder de gældende regler vedr. personer på billeder i 
forbindelse med offentliggørelse på internet m.m. 
Hvis et billede indeholder mere end 1 eksponering, skal alle øvrige billedelementer også være taget af autor.

Mærkning.

Alle billeder bør på bagsiden forsynes med en titel. Endvidere kan billederne forsynes med klubbens navn. 
Der må IKKE skrives navn på billederne. 
Øverste højre hjørne SKAL friholdes af hensyn til mærkning med billednummer.
Alle billeder skal mærkes med en tydelig markering af op med en pil.
Serier mærkes med titel og nummer f.eks. 1. af 3, 2. af 3, 3. af 3.
Har serien ingen titel betegnes den Serie A 1. af 3, Serie A 2. af 3, osv.

Bedømmelse.

Dommeren anvender SDF’s 20 points skala ved bedømmelse af billederne. 

19-20 point: Billeder i særklasse
15-18 point: Fremragende billeder
11-14 point: Gode billeder
6-10 point: Hæderlige billeder
1-5 point: Svage billeder
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