
Trondhjems Kameraklubbs jubileumskonkurranse 2018 
 
Trondhjems Kameraklubb er 90 år i 2018.  
Vi har derfor den glede å invitere alle fotografer bosatt i Norge til nasjonal 
jubileumskonkurranse.  
 
Konkurransen har to tema – monokrom og farge, begge med fritt motiv. 
 
Bildene skal leveres digitalt her: http://www.photocompentries.net/?org=TKK 
 
Det deles ut TKK gull-, sølv- og bronsemedaljer til de beste bildene i hvert tema. I tillegg vil 
det bli utdelt «Thor Melhuus minneplakett»* til beste portrett uansett og NSFF pokal til 
beste fotograf totalt. 
 
*Fotograf Thor Melhuus gikk bort i 2017. Han var en sentral person i fotomiljøet i Trondheim 
i mer enn en mannsalder og han har blant annet portrettert kongeparet. Han var 
æresmedlem Trondhjems kameraklubb og NSFF, og fikk kongens fortjenestemedalje for sitt 
fotografiske virke. 
 
Konkurransen er godkjent av NSFF (Patronage 2018/01) og oppnådde resultater vil derfor 
telle til NSFF plaketter og hederstegn. 
 
Tema og innlevering: 
A. Monokrom, fritt motiv 
B. Farge, fritt motiv 
Bildene leveres digitalt og det kan leveres maksimum 4 bilder i hvert tema. Bildene skal 
maksimalt være 1920 piksler horisontalt x 1080 piksler vertikalt og være i sRGB fargerom. 
Filene skal maksimalt være 2MB.  
Alle bildene skal ha tittel, men «Uten Tittel» er ikke tillatt. Tittel skal bestå bokstaver i 
alfabetet samt eventuelt tall. Spesialtegn (; , : . ? ^ osv.) aksepteres ikke.  
Bilder skal være fra digitalt opptak eller skannet fotografi og må ha opphav hos autor. Dette 
gjelder også alle deler av eventuelt sammensatte bilder. Bildene skal leveres digitalt, se link 
øverst. 
 
Deltakeravgift: 
Deltakeravgift er kr. 150 for begge klassene. 
Du blir ledet til betaling med PayPal ETTER at bildene er lastet opp og levert. Hvis det ikke 
virker kan deltakeravgiften betales manuelt med PayPal til epost: betaling.tkk@gmail.com 
Ved problemer kontakt: fotokonkurranse.tkk@gmail.com 
Deltagere som ikke har betalt før stenging, vil ikke få bildene sine bedømt. 
 
Premiering 
Det vil deles ut medaljer, hederlig omtale og antatte i hvert tema. I hver klasse deles det ut: 
1 stk. TKK gullmedalje 
Inntil 2 stk. TKK sølvmedaljer 
Inntil 2 stk. TKK bronsemedaljer 
Inntil 10 stk. TKK hederlig omtale 



1 stk. Thor Melhuus minneplakett til beste portrett uansett tema. 
1 stk. NSFF pokal til beste autor totalt. Vinner av NSFF-pokal må være medlem i NSFF. 
Poeng til beste autor regnes slik: Medalje: 5p Hederlig: 3p og antatt: 1p. 
Totalt skal antall antatte og premierte bilder utgjøre 20%-25% av antall innsendte bilder i 
hvert tema. 
 
Kalender: 
Innlevering start – 15. mars 
Innlevering stenger – 15. mai (kl. 23:59) 
Juryering – 26. og 27. mai 
Resultat offentliggjøres – 9. juni (offentliggjøring og premieutdeling på regionalt fototreff, 
Inderøy)  
 
Jury: 
De innleverte bildene vil bli juryert av en kvalifisert jury valgt ut av Trondhjems kameraklubb. 
Lars Andreas Dybvik - Naturfotograf 
Katarina Martinsen - Fotokunstner og kurator 
Turid Bjørnsen - Fotograf 
Reserve: Jan Frode Aase – Medlem Trondhjems Kameraklubb 
 
Viktige definisjoner/informasjon: 
Et monokromt bilde er et sort/hvit-bilde som går fra veldig mørk grå (svart) til veldig lys grå 
(hvit). Et monokromt bilde tonet i en enkelt fargetone regnes fortsatt å være monokromt. 
Et bilde som bare er delvis tonet eller der man beholder én farge vil være et fargebilde, og 
må derfor leveres i fargeklassen. 
 
Kontaktpersoner: 
Håkon Grønning, Wenche Aune og Ommund Øgård (fotokonkurranse.tkk@gmail.com) 
 
Regler: 
Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge så vel amatører som profesjonelle. Norske 
fotografer bosatt utenfor Norge kan også delta. Medlemmer i konkurransekomiteen eller juryen kan 
ikke delta.  

Et bilde kan bli refusert dersom juryen, konkurransekomiteen eller NSFF i rimelig grad mener bildet 
ikke tilfredsstiller konkurransereglene eller høvisk fotografisk adferd.  

Samme bilde kan ikke brukes i begge tema. 

Bildene-opptakene må være gjort av autor på digital bildebrikke eller eventuelt på fotografisk 
emulsjon som er skannet for å opprette et digitalt bilde. Hvis bildet er sammensatt må alle delopptak 
være gjort av autor. 

I kraft av å sende inn et arbeide sertifiserer autor arbeidet som hans/hennes og tillater at hele eller 
deler av materiale benyttes av arrangør eller sponsor uten omkostninger for arrangøren. Bruk kan 
være skjermvisning, i media eller andre visninger knyttet til promotering av konkurransen eller 
senere års konkurranser. Dette kan inkludere lav oppløsning på nettsted. Arrangøren tar ikke ansvar 
for eventuelle misbruk av copyright. 

Juryens avgjørelse er endelig.  


