AFAs konkurrencebetingelser
Generelt:
1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der
indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller
indgå i en serie. En billedserie består af 3 – 6 billeder og tæller i
konkurrencesammenhæng som ét billede.
2) Bestyrelsen udpeger 1 - 2 billedsekretærer. Billedsekretæren har til opgave
at føre protokol over de indleverede billeder. I protokollen indføres
oplysninger om samtlige dommeres pointgivninger, placering i den enkelte
konkurrence, diplomer og anden præmiering. Billedsekretæren skal afvise
billeder til konkurrence, når disse ikke opfylder betingelserne for mål og
mærkning. Billedsekretæren skal endvidere afvise billeder, der er indleveret
til den monochrome kategori, hvis de ikke opfylder betingelserne for
deltagelse i denne.
3) Billeder til konkurrence skal afleveres til billedsekretæren senest på den
dato, der er anført i klubprogrammet. Alle billeder som afleveres, betragtes
som billeder, der skal med i konkurrencen. Såfremt der afleveres flere
billeder end foreskrevet fra en fotograf skal billedsekretæren tage disse ud af
konkurrencen.
4) En dommers afgørelse er endegyldig.
5) Klubben ajourfører en ”Elitemappe” bestående af digitale kopier af
billeder fra de forskellige kategorier. Følgende billeder indgår i
Elitemappen: a) Billeder der har opnået nålepoint i den Interne Konkurrence
eller kåret som ”Årets billede”. Disse billeder skal afleveres. b) Ved billeder
som bestyrelsen finder egnede til at indgå i Elitemappen, opfordres
fotografen til at aflevere en kopi.
6) Bestyrelsen kan frit anvende billeder fra konkurrencer og elitemappen til
PR m.v. til gavn for klubben, når det ikke tjener et kommercielt formål.

7) Eventuelle vandrepræmier erhverves til ejendom, når de er vundet 3 gange
i træk eller 4 gange i alt. Er pokalen løbet tør for navneplads vindes pokalen
af den, der har vundet den 3 eller 2 gange. Hvis en vinder ikke findes på den
baggrund, går den til den sidste vinder af pokalen.
8) Tvivlsspørgsmål om konkurrencereglernes fortolkning afgøres af
bestyrelsen. 9) Ved deltagelse i konkurrencerne accepteres nærværnede
konkurrenceregler i deres fulde ordlyd.
Den Interne Konkurrence:
10) Der afvikles den Interne Konkurrence i følgende kategorier: •
Monochrome papir • Farvepapir • Monochrome digital
• Farve digital
11) Alle billeder skal registreres med deres titel, medie og type
(farve/monokrom) elektronisk under medlemmets navn og medlemsnummer.
Papirbilleder skal på bagsiden have anført medlemsnummer og titel samt
eventuelt pil, der viser retningen op. Billeder i serier skal endvidere
nummereres med deres plads i serien i forbindelse med titlen Der må ikke
være anført navn eller tidligere deltagelse i andre konkurrencer eller tidligere
afgivne point. Dækning af sådant med blanke labels ved genbrug accepteres.
Der stilles ikke krav til navngivning af digitale filer i det omfang det
elektroniske system kan holde rede på de enkelte billeders tilhørsforhold.
Alternativ skal kun titel og medlemsnummer og evt. serieangivelse indgå i
navnet.
Billedsekretæren kan diskvalificere billeder, der ikke lever op til dette.
Medlemmet kan anke afgørelsen til bestyrelsen.
12) Krav til billedmontering og størrelse: a) Papirbilleder skal være monteret
på karton. Papirbilleder må max. måle 30 x 40 cm. inkl. montering. Billedet

inkl. montering må ikke overstige 3 mm i tykkelse. b) Digitale billeder skal
afleveres i JPG-format og må maksimalt fylde 1920 pixels i bredden og 1080
pixels i højden. Digitale billeder må max. Fylde 2 MB. Billedsekretæren
oplyser nærmere omkring aflevering.
13) Antallet af runder i den Interne Konkurrence samt emnerne for disse
afgøres på generalforsamlingen ved den foregående sæsons afslutning.
14) Med mindre andet er fastsat ved udskrivelsen af konkurrencen, må hver
deltager aflevere indtil 2 billeder i hver runde indenfor hver kategori.
15) Et billede kan højst deltage i to runder af den Interne Konkurrence,
uanset om der sker skift i gruppe, f.eks. fra digital til farvepapir eller fra
farvepapir til monochrome papir. Dog kan et billede, der har opnået mindst
14 point (diplom) ikke deltage i yderligere omgange af den Interne
Konkurrence. Billeder defineres på baggrund af indholdet. For at billeder
opfattes som forskellige, skal der være tale om betydelige ændringer i
optagevinkel, belysning og/eller motiv.
16) Billederne i den Interne Konkurrence bedømmes af eksterne dommere –
så vidt muligt tre personer, der bedømmer billederne i fællesskab. Ved
bedømmelsen tildeler dommerne hvert billede point. Efter bedømmelsen skal
hvert billede således være tildelt point på en skala fra 1 til 15. Billeder, der
tildeles 14 eller 15 point modtager et diplom.
Der er således flere billeder i en konkurrence der kan modtage samme antal
point.
17) I forbindelse med tilbagelevering af billeder fra den Interne Konkurrence
gennemgås billederne med dommerkommentarer. Det skal tilstræbes, at der
er kommentarer til alle deltagende billeder.
18) Efter afviklingen af alle sæsonens omgange af den Interne Konkurrence
sammentæller billedsekretæren de enkelte deltageres point indenfor
kategorierne monochrome papir,

farvepapir, farve digital og monochrome digital. Der medregnes kun et
billede pr. deltager pr. runde pr. kategori. Inden for hver af de tre kategorier
uddeles ved sæsonafslutningen en første-, anden- og tredjepræmie på
baggrund af de opnåede point.
I tilfælde af pointlighed i forbindelse med præmietildeling indenfor den
enkelte kategori, er vinderen den, der, indenfor sæsonen, har opnået flest
diplomer i den Interne Konkurrence i den pågældende kategori. Giver denne
beregning stadig lighed, afgøres præmietildelingen af den siddende
bestyrelse.
19) a) Generalforsamlingen kan ved udskrivelse af konkurrencerne have
bestemt, at kun et vist antal runder af den Interne Konkurrence skal
medregnes i det samlede resultat. b) Generalforsamlingen kan også
bestemme, at en eller flere runder skal have et fast tema for de indsendte
billeder. For de runder, som har et fast tema, skal der ved bedømmelsen
lægges betydelig vægt på temaet er dækket.
Årets billede:
20) Til konkurrencen om ”Årets billede” må kun deltage billeder, der har
været med i runderne af den Interne Konkurrence den pågældende sæson.
Hver deltager må aflevere indtil 3 billeder i hver kategori. ”Årets billede”
afvikles i de samme kategorier som den Interne Konkurrence afvikles i.
21) Til bedømmelse udvælges en dommer, som uden pointgivning, finder
årets billede i hver kategori. Bestyrelsen kan vælge at lade "Årets billede"
vælge ved afstemning eller lignende blandt klubbens medlemmer.
Cupturneringer:
22) Formålet med cupturneringer er at fremme kreativiteten og få nye
billeder frem. Det vil sige, at billeder som har deltaget i konkurrencer i AFA
ikke kan deltage. Undtaget er en evt. konkurrence i forbindelse med en
udstilling.

23) Ved programsætningen af en cupturnering fastlægges kategori
(Monochrome og/eller farve) samt form (papir eller digitalt).
24) Hver deltager må deltage med op til 3 billeder. Serier kan ikke deltage.
25) Der gælder følgende for størrelse, montering og mærkning: a)
papirbilleder behøver ikke at være mærket og der er ingen begrænsninger på
størrelsen. b) Digitale filer kan fastlægges regler for størrelse, format og
navngivning.
26) Alle aktive medlemmer kan deltage. Endvidere kan fremmødte
interesserede deltage.
27) Inden konkurrencen påbegyndes fremvises billederne uden kommentarer.
28) Billederne præsenteres to og to i tilfældig rækkefølge. Der stemmes om
hvilket af de to billeder der er bedst. Dette går så videre til næste runde.
Proceduren gentages indtil der er fundet en vinder. I første runde af
cupturneringen skal de deltagende billeder være blandet, så det altid vil være
billeder fra to fotografer der konkurrerer mod hinanden. I efterfølgende
runder accepteres det, at billederne der konkurrerer mod hinanden stammer
fra den samme fotograf.
29) Alle fremmødte kan stemme. Der skal dog være et ulige antal
stemmeafgivere. Mødelederen kan derfor undlade at deltage i afstemningen.
30) Efter konkurrencen tilstræbes en gennemgang af billederne med henblik
på at få kommentarer.

Klubmesterskabet
31) Årets Klubmester kåres udfra de samlede opnåede resultater i Den
Interne Konkurrence.
32) Pointopgørelsen: Efter afviklingen af alle runder udtages alle resultater

over alle kategorier og summeres for hver deltager. Pointsummerne afgør
klubmesterskabet
33) Ved pointlighed optælles antallet af diplomer (14 og 15 point - ikke
dommerdiplomer) for de berørte deltagere.
Ved forsat lighed er antallet af 15-point diplomer afgørende.
34) Til klubmesteren uddeles et æresdiplom og en vandrepokal, der følger
klubbens generelle regler for vandrepokaler.
Der er ingen andenpladser og tredjepladser.
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