
Studentenes Undervannsklubb i Bergen Fotokonkurranse – 

Reglement 

§ 1. Organisasjon 

 1.1  Konkurransen arrangeres av SUBklubb-komiteen 

§ 2. Deltakere 

 

2.1   Alle fotografer må være medlemmer av SUB-BSI, og ha betalt medlemsavgift. 

 

§ 3. Kategorier 

       

       3.1    Kategori A:  Normal \ Vidvinkel med dykker.  

       3.2    Kategori B:  Normal \ Vidvinkel, naturbilde uten dykker. 

       3.3    Kategori C:  Makro \ Nærfoto 

       3.4    Kategori D:  Nesledyr (maneter, koraller, anemoner etc., se Dyreliv i Havet for utfyllende 

informasjon) 

 

§ 4. Krav til bilder 

               4.1 Deltakerne kan levere inn maks 2 bilder i hver kategori. 

               4.2 Det samme bildet kan ikke presenteres i flere kategorier 

 4.3 Bildene må være tatt etter 01.09.09. 

               4.4 Bildene må være tatt i nordiske farvann. 

               4.5 Bildene skal ikke manipuleres. Justere kontrast og farger er lov. Det er ikke lov til å 
legge til eller fjerne elementer. 

 

§ 5. Bedømming 

 

5.1 Bildene vil bli bedømt av en jury bestående av 3 personer. 

5.2 Bildene vil bli bedømt etter hvilke faktorer som ble lagt vekt på i ”kurset".  

 

§ 6. Innsending 

 

6.1   Bildene sendes som JPG-fil til gisle.sverdrup@gmail.com.  Jpg-filen må ikke ha en 

oppløsning som overstiger 1200 pixler på bildets lengste side.  

6.2   RAW-fil eller originalbilde før redigering, samt informasjon om kamera, linse, blits (for 

beskrivelse av bildene ved trykk i NFS etc) legges ved den samme eposten. 

6.3   Bildefilene må ha følgende navn: Fotografens navn (initialer på fornavn og helt 

etternavn)_kategori_navn på bilde. eks: ”GKSverdrup_D_sjøanemone.jpg” JPG filen og 

originalfilen må ha samme navn, evt med en ”_a” etter originalen. 

6.4   Innsendingsfrist er 01.12.09.     

 

§ 7. Rettigheter 

mailto:gisle.sverdrup@gmail.com


7.1   BSI-SUB får rettigheter til å bruke alle innsendte bilder i egen markedsføring. Dette 

innebærer for eksempel trykk i Nytt Fra Sub, bruk på stand i Grieghallen, og på hjemmesiden 

til SUB (på hjemmesiden vil det kun bli lagt ut  lavoppløselige bilder). BSI-SUB har ikke tilgang 

til å selge bildene videre til tredjepart.  


