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Du gir poeng på en skala fra 0 til 10 poeng

Du skal gi ditt eget bilde maksimum score - altså 10 poeng

Husk å lagre for hvert bilde du gir poeng

Hvis du ikke blir ferdig kan du gå tilbake når som helst innen fristen
Du må ha gitt poeng til alle bildene for at stemmene dine skal bli gyldige

Hvis du vil kan du gjerne gi en kommentar til bildet – det vil fotografen sette pris på ☺

Oppsummering



Les mer på nettsiden vår:
https://trondhjemskameraklubb.no/klubbaktiviteter/presentasjon-bildevurdering/

https://trondhjemskameraklubb.no/klubbaktiviteter/presentasjon-bildevurdering/


Logg inn på app.nsff.no

Finn konkurransen du skal stemme på
Den vil være markert i gult og ha knapp for juryering

Klikk på «Juryering»

Klikk her
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https://app.nsff.no/


Klikk her for å 
komme til bildene

Detaljer om konkurransen

Her ser du hvor langt du er 
kommet i avstemningen

Hjelpebeskrivelser om 
hvordan du stemmer



Klikk «Fullskjerm» for 
å begynne å gi poeng

Oversikt over alle deltakerbildene

Åpne poenggivning for 
et  bestemt bilde

Bildetittel vil være synlig, 
men fotografen er skjult



Forrige bilde

Gå til neste bilde

Tilbake til 
bildeoversikten

Gi poeng fra 0-10

Hvis du vil kan du 
gjerne skrive en 
kommentar til bildet

Du skal gi 10 poeng 
til ditt eget bilde.

Lagre før du går videre
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Slik stemmer du Klikk på bildet for 
å se det i stort

Husk å lagre først



Klikk X for å lukke visningen 
og gå tilbake

Visning av bilde i stort



Oversikten oppdateres

Da bildene er sortert etter poeng kan du 
enkelt se om du ønsker å bytte rekkefølge

For å endre poengsum klikker
du «Åpne» på det aktuelle 
bildet

Dine poeng, sortert med høyest poengsum øverst



Endre poengsum

Klikk «Endre» for å gi ny 
poengsum eller kommentar

Poengsummen du har gitt

Din kommentar



Status

Viser hvor mange bilder du har gitt
poeng til, av antall bilder totalt 

Når du er ferdig skal den mørkeblå 
linjen ha kommet helt til høyre


