
FotoMarathon i Ribe Fotoklub

7. september 2019


9.00 - 10.00	 Vi mødes i klubben til rundstykker og introduktion til 	
	 	 FotoMarathon


10.00	 	 De første 3 emner udleveres og konkurrencen starter


12.45 - 13.15  	 De næste 3 emner udleveres


Senest kl. 16.00 afleveres de 6 billeder.


 
Regler: 

1. Billederne skal tages under FotoMarathon 2019.


2. Du skal møde personligt op i klubben for at modtage emner.


3. Alle billeder skal tages med det samme kamera og i jpg format.


4. Billederne skal tages i den rækkefølge, emnerne er udleveret i. Dvs. at dit billede 
til emne nr. 1 er taget før dit billede til emne nr. 2 osv. Det er tidspunktet ifølge 
billedernes exif-data, som afgør rækkefølgen.


5. Du må gerne tage flere billeder pr. emne. Men inden du afslutter FotoMarathon, 
skal du slette de billeder, du ikke vil bruge. F.eks. kan du til emne nr. 3 tage 7 
billeder, vælge hvilket billede du vil bruge og slette de 6 andre.


6. Du må gøre alt ved dit kamera før du tager billederne. Dvs. anvende indstillinger 
på kameraet (f.eks. sort/hvid, sepia, effekter) samt anvende ekstraudstyr i form at 
blitz, stativ, filtre, afmaskninger og lignende.


7. Efterbehandling af billederne er ikke tilladt uanset om det sker på computer eller 
kamera. Ved efterbehandling menes enhver ændring af et billede, efter det er 
taget. Multieksponering regnes for at være efterbehandling og må ikke anvendes.


8. Det er ikke tilladt at ændre filnavne og exif-data på billederne.


9. Hvis du vil se dine billeder på en computer, skal du først kopiere dem til 
computeren og åbne kopierne bagefter. Det er ikke tilladt at kopiere dine billeder 
fra computeren tilbage til hukommelseskortet eller kameraet.


10. Det er FotoMarathons dommere, der suverænt afgør, om konkurrencereglerne 
er overtrådt


 
Mvh. FotoMarathon arrangørerne 

Jens Kristian, Helga og Brian


