
Innbydelse til «5. Munken 2022» - Trondheim nasjonale fotokonkurranse 
 
Trondhjems Kameraklubb har gleden av å invitere alle fotografer i Norge til  
«5. Munken 2022» - Trondheim nasjonale fotokonkurranse.  
 
Nytt i år: tre tema, trykt katalog og justering av regler for antall piksler i bildet. 
 
Konkurransen har tre tema: Monokrom - fritt motiv, Farge - fritt motiv og Ansikt og kropp. 
 
Konkurransen er godkjent av NSFF (Patronage 2022/1) og resultater fra konkurransen vil 
derfor telle til NSFF plaketter og hederstegn. 
 
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 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. 

 

Tema og innlevering: 
A. Monokrom, fritt motiv 
B. Farge, fritt motiv 
C. Ansikt og kropp (for nærmere beskrivelse, se lenger ned!) 
Det kan leveres inntil 4 bilder i hvert tema. Bildestørrelse skal være 1920 piksler langs 
lengste side. Det skal være JPG filformat, sRGB fargerom og maksimal filstørrelse er 2MB. 
Alle bildene skal ha en tittel. «Uten Tittel» er ikke tillatt. Tittel kan bestå av bokstaver i 
alfabetet, mellomrom og tall. Autors navn skal 
IKKE inngå i tittelen. Spesialtegn (_ ; , : . ? ^ osv.) 
aksepteres ikke.  
For utfyllende regler, se nederst under «regler». 
Bildene skal leveres digitalt, se link øverst. 
Ved registrering skal alle velge «Norway» og vi 
tenger ikke telefonnummer. Det er viktig å 
skrive riktig adresse ellers får du ikke katalog og eventuelle premier i posten! 
 

Deltakeravgift: 
Deltakeravgift pr deltager er kr. 200 enten du deltar i én, to eller tre tema. 
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 innen innleveringsfristen, vil ikke få bildene sine bedømt. 
 

  

http://www.photocompentries.net/?org=TKK
mailto:betaling.tkk@gmail.com
mailto:fotokonkurranse.tkk@gmail.com


Premiering 
Det vil deles ut medaljer, hederlig omtale og antatte i hvert tema. I hvert tema deles det ut:  
- 1 stk. TKK gullmedalje 
- Inntil 2 stk. TKK sølvmedaljer 
- Inntil 2 stk. TKK bronsemedaljer 
- Inntil 12 stk. TKK hederlig omtale 
For konkurransen samlet deles det ut:  
- 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 ut slik: medalje (5p), hederlig omtale (3p) og antatt (1p). Totalt 
skal antall antatte og premierte bilder utgjøre ca. 20%-25% av antall innsendte bilder i hvert 
tema. 
 

Trykt katalog 
Hvis vi oppnår mange nok deltagere, ca 150, vil det sendes ut en trykt katalog. 
Det vil i tillegg fortsatt sendes ut en pdf-katalog med resultater fra konkurransen. 
Deltagere tidligere år: 139(2019), 140(2020) og 168(2021). 
 

Kalender: 
Innlevering start – 19. februar 
Innlevering stenger – 27. mars (kl. 23:59) 
Juryering – 3. april 
Resultat innen – 23. april (rapportkort i epost samt på www.trondhjemskameraklubb.no)  
 

Jury: 
De innleverte bildene vil bli juryert av en kvalifisert jury valgt ut av Trondhjems kameraklubb. 
For temaene Farge - fritt motiv og Ansikt og kropp 

NN (navn kommer) –  
Sandra Ūpe Våge – Direktemedlem NSFF 
Ommund Øgård – Medlem Trondhjems Kameraklubb 
Reserve: (navn kommer) 

For temaene Monokrom - fritt motiv 
NN (navn kommer) –  
NN (navn kommer) –  
NN (navn kommer) – 
Reserve: (navn kommer) 

 

Viktige definisjoner og informasjon om de ulike tema: 
Monokrom: 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 under tema Farge (eller Ansikt og kropp).  
Farge: Alle fargebilder 
Ansikt og kropp: I dette temaet ser vi etter bilder av mennesker der ansikt og/eller kropp er 
hovedmotiv. Det legges vekt på at bildene formidler viktige sider ved det å være menneske 
som f.eks. følsomhet, sensualitet, styrke, glede, tristhet, osv. Temaet omfatter tradisjonell 
akt og portrett så vel som mennesker i aktivitet, arbeid, dans osv. Vi imøteser både et 



tradisjonelt uttrykk så vel som bruk av lange lukkertider, bevegelse av kamera og 
multieksponering med mer for å oppnå det endelige uttrykk. 
Bildene skal være av mennesker. Vi vil gjerne se alle «typer» kropper uansett kjønn. Bildene 
kan være i farge eller monokrom. Fotograf (autor) har ansvar for at bilder av identifiserbare 
personer kan publiseres. 
 

Kontaktpersoner/konkurransekomité:  
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 konkurransekomitéen eller juryen kan 

ikke delta.  

Fotograf (autor) har ansvar for at bilder av identifiserbare personer kan publiseres.  

 

Et bilde kan bli refusert dersom juryen, konkurransekomitéen eller NSFF i rimelig grad mener bildet 

ikke tilfredsstiller konkurransereglene eller høvisk fotografisk adferd.  

Samme bilde kan ikke brukes i begge tema. Bilder premiert (hederlig omtale og bedre) i tidligere 

nasjonale konkurranser arrangert av TKK kan ikke delta. 

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. 

Ved deltagelse i konkurransen sertifiserer autor at bildene er ens egne, og tillater samtidig at hele 

eller deler av materialet kan benyttes av arrangør eller sponsor uten omkostninger for arrangøren. 

Bruk kan være i form av 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.  
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Hjelp til opplasting: 
 

Her er litt hjelp med web grensesnittet for opplasting av filer til konkurransen. 

 

Oppgi din epostadresse: 

 
 



Hvis du ikke har deltatt før eller ikke husker passord fra i fjor, sender systemet en pinkode til din 

epost som du må fylle inn sammen med et passord du velger: 

 

 

Fyll inn, eller oppdater hvis du har bruker fra i fjor, riktig navn og adresse. Viktig (!) ellers får du ikke 

katalog og eventuelle premier i posten!  

Alle skal velge Norge. : 

 

 

  



Velg din fotoklubb fra nedtrekksliste. Hvis din klubb ikke står der, velg «none» og send en epost til 

fotokonkurranse.tkk@gmail.com : 

 

 

Hvis bildene har for mange piksler kan du få denne meldingen. Du kan velge å la systemet skalere 

bildet for deg ved å trykke på «Resise» eller trykke «Next» for å velge bildet på nytt etter at du har 

skalert det riktig selv: 

 

 

  



Trykk «Browse» for å velge bildefil å laste opp. Hvis ditt filnavn er lik bildets tittel, kommer riktig tittel 

inn i tittelfeltet. Hvis ikke MÅ(!) du passe på å rette til riktig tittel:  

 

 

I det siste bildet trykker du «next» for å bli ledet til PayPal for betaling. Hvis ikke, kan du betale 

manuelt med PayPal til vår betalingsadresse betaling.tkk@gmail.com .  

Det er riktig at Håkon Grønning er mottaker. 

 


