FOTOKLUBBEN KRONBORG

INVITATION TIL MINIMARATON
Fotoklubben Kronborg afholder igen Minimaraton, og alle klubbens medlemmer inviteres
hermed til at deltage.

HVOR – HVORNÅR – HVAD
Dato
Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 1. April 2017

( eksempel )

Senest onsdag d. 29. Marts 2017
Tilmelding sendes til
Start- og slutsted
Mødetidspunkt
Konkurrencetid
Sluttidspunkt
Emner

( eksempel )

Svar blot på bloggen.

Klublokalet, Fællessalen, Fiolgade 17A, 3000 Helsingør
Kl. 9:30
Kl. 10:00-12:00 og 13:00 – 15:00
Ca. kl. 16:00 (se nedenfor)
Der bliver stillet fire opgaver (se nedenfor)

Billedtype/medie Digitale billeder i jpg-format (ingen RAW-billeder) – afleveres direkte fra
kameraet
Dato for bedømmelse Torsdag d. 4. Maj 2017
Dommer

( eksempel )

Ekstern, navn endnu ikke fastlagt

Præmie Der tildeles diplom til vinderen inden for hvert emne og til den samlede vinder af de seks emner.

AFVIKLING
Kl. 09:30
Vi mødes vi i klublokalet, Fællessalen, Fiolgade 17A.
Evt. spørgsmål til dagens aktiviteter afklares.
Urene på deltagernes kameraer synkroniseres.
Deltagerne får et deltager nummer, og der skal tages et foto af deltager nummeret.
Dette foto skal ligge som nummer et.
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Kl. 9:50
Der er udfundet en masse emner, som er skrevet på en liste, hvor hvert emne er numreret.
Der vælges helt tilfældigt 2 emner, som får nummer når de er trukket. Denne proces sikrer at
alle kan deltage, da de endelige emner ikke er afgjort på forhånd.
Kl. 10:00
Fotograferingen starter.
Kl. 12:00
Alle mødes i Fællessalen, og vi holder en fælles frokostpause på en time.
Kl.12:55
De sidste to emner trækkes.
Kl. 13:00
Fotografering fortsætter.
KL. 15:00
Alle mødes igen i Fællessalen og hver deltager får lagt sine fire billeder ind i en separat folder
på en laptop. Hver folder får deltagerens nummer.
Hukommelseskortet skal indeholde : deltagernummer, billeder af de 4 emner.
Mens alle billederne bliver overført, er der mulighed for at afrunde dagens strabadser og
udveksle erfaringer.
Der er også mulighed for at indtage en medbragt mad, og få en kop kaffe/the.

HVOR OG HVORDAN SKAL BILLEDERNE TAGES
Der er ingen regler for, hvor billederne skal tages. Man kan f.eks. tage alle fire billeder på ét
bestemt sted, eller man kan bevæge sig rundt overalt – til fods, på cykel, i bil, i eget privatfly
osv.
Man kan gå alene eller sammen med andre.
Man kan deltage selvom man ikke er i Helsingør. Der skal bare ved tilmelding gøres bekendt
med at man er et andet sted.
Emnerne tilgår således på mail, og efterfølgende skal billederne modtages via WeTransfer.

REGLER FOR AFLEVERING
Både farvebilleder og S/H-billeder kan indleveres.
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Man må tage lige så mange billeder, som man vil, og slette dem undervejs, men der må til slut
kun være seks billeder tilbage, som skal afleveres.
Billederne skal ligge på kortet i den rækkefølge, emnerne er anført, og der må kun anvendes ét
kort i konkurrencen.
Man skal starte med et tomt kort, så kortet til slut kun indeholder de fire billeder, som skal
afleveres.
Eksempler på forløb:
1. Fotografen der er hardcore
Denne super-seje fotograftype tager kun fire billeder – ét af hvert emne – og afleverer
dem.
2. Fotografen der vil gerne have noget at vælge imellem inden afleveringen
Denne fotograf tager en del billeder af emne nr. 1, derpå tages en del billeder af emne
nr. 2, så af nr. 3, 4, og til slut sletter fotografen alle de overflødige billeder, så der kun
ligger ét billede af emne nr. 1, ét billede af emne nr. 2 osv. på kortet, når der skal
afleveres.
3. Fotografen der finder drømmemotivet ”for sent”
Fotografen har f.eks. allerede taget billeder til emne nr. 1, måske også til nr. 2 og 3 og
finder så drømmemotivet til emne nr. 1. Det er i så fald tilladt at slette alle de billeder,
der er taget og starte forfra med at fotografere drømmemotivet til nr. 1, fortsætte med
at tage nye eller de samme billeder som før af emne 2, 3 osv. Så længe billederne
ligger i den rigtige rækkefølge på kortet, når der skal afleveres, er reglerne overholdt.
4. Fotografen der er i panik
Sådan en fotograf aner ikke sine levende råd mht. de fire emner – suser rundt fra sted
til sted, men får ikke taget ét eneste billede, før klokken er 14:59, hvor alle seks
billeder bliver taget foran døren til Fællessalen. (– denne type fotograf er naturligvis en
fiktiv, tænkt type, som selvfølgelig slet ikke findes i virkeligheden …).

BEDØMMELSE I ANONYM FORM
Inden billederne afleveres til dommeren, gøres de anonyme, idet folderne med billederne får et
nummer i stedet for fotografens navn.

EVT. AFLYSNING
Hvis der kommer mindre end 10 tilmeldinger, vil denne Minimaraton blive aflyst a.h.t.
dommerens indsats.
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Hvis vejret er ”helt umuligt”, vil denne Minimaraton ligeledes blive aflyst.
En aflysning vil blive meddelt på bloggen samt pr. email til de tilmeldte senest aftenen før
afholdelsen, dvs. fredag aften.
Vi håber, at rigtigt mange vil deltage i denne konkurrencedisciplin i Fotoklubben Kronborg.
God jagt!

Steen Jensen
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