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Regler for 
digital undervannsfotokonkurranse 

i regi av Norges Dykkeforbund 
 
Vedtatt av Norges Dykkeforbunds utvalg for foto og film 2005-03-30 
 
§ 1. ORGANISASJON 

1.1. Digital fotokonkurranse i regi av Norges Dykkeforbund 
1.2. Konkurransen skal gjennomføres i løpet av årets seks første måneder 

§ 2. DELTAKERE 
2.1. Konkurransen er åpen for alle (ikke krav om medlemsskap i NDF) 
2.2. Deltakere som har fått bilder plassert bedre enn 3.plass i Norgesmesterskap eller 

Nordisk Mesterskap i UV-foto de tre foregående årene kan ikke delta 

§ 3. KLASSEINNDELING 
3.1. Klasse A – Normal/vidvinkel med dykker, motiv større enn A4 
3.2. Klasse B – Normal/vidvinkel naturbilde uten dykker, motiv større enn A4 
3.3. Klasse C – Makro/nærfoto, ikke fisk eller andre fiskedetaljer, motiv mindre enn A4 
3.4. Klasse D – Fiskeportrett 
3.5. Klasse E – Kreativ (Alt er tillatt) 

§ 4. FORMATER / KRAV TIL BILDER 
4.1. Hver deltaker kan delta med et bilde i hver klasse 
4.2. Alle bilder skal leveres i jpg format, maksimal størrelse 2000 piksler på den lengste 

siden, bildekvalitet ca. 85% (lite komprimering, god kvalitet) 
4.3. Alle bilder skal være eksponert med linsen helt under vann 
4.4. I klasse A, B, C og D er det kun lov med støvfjerning, lysjustering og beskjæring.  

I klasse E er alt tillatt. 
4.5. Bildene skal være tatt i naturlige farvann (ikke basseng o.l.). Bilder i klasse E kan være 

tatt i basseng 
§ 5. JURY OG JURYERING 

5.1. NDF velger en jury på tre til fem personer 
5.2. NDF velger et sekretariat på en til to personer  
5.3. Juryen skal vurdere bildene i henhold til følgende momenter 

5.3.1. Komposisjon (Poeng fra 1 til 10) 
5.3.2. Teknikk, lys og farger (Poeng fra 1 til 10) 
5.3.3. Bildets egenart, subjektiv oppfatning (Poeng fra 1 til 10) 
5.3.4. Dersom det ikke er mulig å sette opp en rangering etter den første juryrunden, kan 

juryen bedømme de 20-25 beste bildene i hver klasse en gang til 
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5.4. Konkurransens vinner beregnes ut fra bildenes plassering i hver klasse og summeres 

sammen for alle klassene. 
 

 
Dersom to eller flere fotografer får samme poengsum sammenlagt skal juryen ta hensyn 
til alle fotografens innsendte bilder og juryere den ene foran den andre. 

5.5. Sekretariatet skal ordne bildene i klasser, slik at de er anonyme for juryen. 
5.6. Juryen skal gi kommentarer til de fem beste bildene i hver klasse. 
5.7. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages 

§ 6. ARRANGØRENS RETTIGHETER 
6.1. Norges Dykkeforbund forbeholder seg retten til å publisere bildene på NDFs 

internettside, samt publisere resultatet i Dykking/Marmenell uten vederlag for 
fotografene. 

6.2. Norges Dykkeforbund har også rett til å publisere bildene hos en samarbeidspartner 
som kan arrangere en ”folkejury” avstemming. Denne avstemmingen skal ikke innvirke 
på konkurransens utfall. 

6.3. Norges Dykkeforbund kan fritt benytte bildene til fremme av NDF og dykkesporten. 
Fotografens navn skal alltid nevnes. 

§ 7. INNSENDING 
7.1. Innsending av bidrag gjøres ihht. Invitasjonen, og skal inneholde følgende informasjon: 

7.1.1. Fotografens fulle navn og adresse, samt gjerne klubbtilhørighet 
7.1.2. Bildene leveres med klassebetegnelse og tittel i filnavnet, f.eks.  

”A-Dykker_i_motlys.jpg”  
”C-Sjøharenes_parringsleg.jpg” 

7.1.3. EXIF informasjon fra bildet bør også leveres, enten i bildet eller som en epost ved 
siden av. 

7.1.4. Informasjon om kamerautstyr (merke) kan også med fordel legges ved i en e-post. 
7.2. Innsendingsfrist/tidsrom: Opplyses i innbydelsen til konkurransen 

§ 8. PREMIERING 
8.1. I innbydelsen opplyses det hvilke premier som vil bli gitt. En deltaker kan kun få en 

premie. Premiering skjer etter sammenlagt plassering i henhold til 5.4. 
8.2. De tre beste bildene i hver klasse samt de tre beste fotografene sammenlagt får 

diplomer 
 

 
 
 

1.plass = 100 poeng 11.plass = 10 poeng 
2.plass = 65 poeng 12.plass = 9 poeng 
3.plass = 45 poeng 13.plass = 8 poeng 
4.plass = 30 poeng 14.plass = 7 poeng 
5.plass = 25 poeng 15.plass = 6 poeng 
6.plass = 21 poeng 16.plass = 5 poeng 
7.plass = 18 poeng 17.plass = 4 poeng 
8.plass = 15 poeng 18.plass = 3 poeng 
9.plass = 13 poeng 19.plass = 2 poeng 
10.plass = 11 poeng 20.plass = 1 poeng 


