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Minimaraton i 2020 

Regler for afvikling af Minimaraton i Fotoklubben Kronborg 

Gennemførelse af et Minimaraton forudsætter mindst 10 tilmeldte af hensyn til 
dommerens arbejde. 

Minimaraton afvikles således: 
1. Alle deltagerne møder op på det anviste mødested og tidspunkt. 
2. Hver deltager tildeles et nummer. Et billede af nummeret skal ligge som det første 
billede på hukommelseskortet. 
3. Billedemner udmeldes ved starten af Minimaraton. 
4. Deltagerne mødes efter 2 timer på anvist mødested. 
5. De sidste billedemner udmeldes. 
6. Alle billeder skal tages i det opgivne område. 
7. Billederne afleveres elektronisk på det angivne sluttidspunkt. 
8. Billederne skal ligge på hukommelseskortet i den rækkefølge, som emnerne er opgivet  
i,  eller (hvis billederne er taget på en smartphone) sendes i samme rækkefølge via 
wetransfer til konkurrence@fotoklubbenkronborg.dk 
9. Billederne skal afleveres i jpg-format. 
10. Billederne bedømmes af ekstern dommer. 
11. Der tildeles diplom til vinderen inden for hvert emne og til den samlede vinder af de fire 
emner. 

Hvad må du gøre med dine billeder? 
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, ligesom du 
gerne må arrangere optagelsen. 
  
Må man tage HDR billeder? Ja, det må man, hvis HDR foregår i kameraet i det øjeblik du trykker 
på knappen. 
Efterbehandling af billederne er ikke tilladt, uanset om det sker på computer, kamera eller smartphone. Ved 
efterbehandling menes enhver ændring af et billede, efter at det er taget. 
Multieksponering og dobbelteksponering regnes for at være efterbehandling og må ikke anvendes. 

I foråret 2020 gennemføres Minimaraton således: 
Man må tage tage alle de billeder, man har lyst til. Men der må kun afleveres ét billede pr. emne. 

I efteråret 2020 gennemføres Minimaraton således: 
Man må kun tage ét billede pr. emne. 


