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Om FotoMarathon
FotoMarathon er en fotokonkurrence for det ”rå” fotografi. Det vil sige, et fotografi der ikke er blevet 
efterbehandlet.
Konkurrencen går ud på, at du skal fortolke 6-12-24 emner på 6-12-24 fotos i løbet af 6-12-24 timer.
Når konkurrencen starter frigives de første 6 emner.
Billederne skal tages i den rækkefølge, som emnerne er blevet udleveret i. Det vil sige, at billedet til 
emne nr. 1 skal være taget før emne nr. 2, derefter emne nr.3, emne nr. 4, osv.
Når billedserien skal bedømmes, er det idéen bag billederne, kompositionen og ensartetheden i 
kvaliteten, der afgør, hvilken billedserie der præmieres. 
Det er dommerne, der suverænt afgør, hvilke billeder der bedst lever op til kriterierne.

6 Timers Konkurrencen
Konkurrencen starter lørdag kl. 10.00, hvor de 6 emner bliver frigivet på FotoMarathons hjemmeside, 
Facebook, Instagram og Twitter.
De 6 billeder skal være taget inden kl. 16.00. Billederne skal være i filformatet JPG.
Du afslutter konkurrencen ved at indsende (uploade) de 6 billeder på www.fotomarathon.dk/upload/, 
lørdag d. 29. august fra kl. 14.00 til kl. 18.00. Billeder der indsendes efter kl. 18.00, udgår af 
konkurrencen.

12 Timers Konkurrencen
Konkurrencen starter lørdag kl. 10.00, hvor de første 6 emner bliver frigivet på FotoMarathons 
hjemmeside, Facebook, Instagram og Twitter.
De sidste 6 emner bliver frigivet kl. 16.00.
De 12 billeder skal være taget inden kl. 22.00. Billederne skal være i filformatet JPG.
Du afslutter konkurrencen ved at indsende (uploade) de 12 billeder på www.fotomarathon.dk/upload/  
lørdag d. 29. august fra kl. 20.00 til kl. 24.00. Billeder der indsendes efter kl. 24.00, udgår af 
konkurrencen.

24 Timers Konkurrencen
Konkurrencen starter lørdag kl. 10.00, hvor de første 6 emner bliver frigivet på FotoMarathons 
hjemmeside, Facebook, Instagram og Twitter.
De næste 6 emner bliver frigivet kl. 16.00.
De sidste 12 emner bliver frigivet kl. 22.00.
De 24 billeder skal være taget inden søndag kl. 10.00. Billederne skal være i filformatet JPG.
Du afslutter konkurrencen ved at indsende (uploade) de 24 billeder på www.fotomarathon.dk/upload/, 
søndag d. 30. august fra kl. 8.00 til kl. 12.00. Billeder der indsendes efter kl. 12.00, udgår af 
konkurrencen.
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Afslutning af FotoMarathon
Når du afslutter konkurrencen, skal du uploade dine billeder til FotoMarathon. 

OBS! Vær opmærksom på, at hastigheden på din internetforbindelse og stort pres på FotoMarathons 
server, kan give lange upload tider. Så vær tålmodig.

Vi har lavet en vejledning til upload af billeder til FotoMarathon. Siden er først offentlig når konkurrencen 
begynder lørdag kl. 10.00. 

Sådan gør du
  

1. Gå ind på upload siden – Linket bliver først offentliggjort lørdag kl. 10.00.
2. Log in med dit deltager nummer og det password du opgav, da du tilmeldte dig.
3. Har du glemt dit password, kan du oprette et nyt.
4. Når du er logget ind, kan du skifte konkurrence og ændre dine oplysninger, ved at klikke på Profil i 

top menuen. Vigtigt: Vil du skifte konkurrence, skal du gøre det før du uploader dine billeder.
5. Du skal nu uploade dine billeder et af gangen.
6. Det skal være billeder i filformatet JPG.
7. Det skal være det originale billede i fuld opløsning.
8. Når du har uploadet et billede, kan det ikke ændres.
9. Når du er færdig, logger du ud.

Når du er logget ind, ser siden således ud.

https://www.fotomarathon.dk/2020/upload-dine-billeder-til-fotomarathon/
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Deltagernummer
Dit deltagernummer står i den mail du modtog da du tilmeldte dig FotoMarathon. Hvis du har mistet dit 
deltager nummer, kan du få det oplyst ved at skrive til info@fotomarathon.dk.

Gode råd
• Indstil dit kamera til korrekt dato og tidspunkt.
• Indstil kameraet til at tage billeder i filformatet JPG.
• Indstil kameraet til at tage billeder i formatet 3:2 eller 4:3. Formatet 16:9 må ikke anvendes.
• Indstil kameraet til at tage billeder i S-RGB. 
• Husk eventuelt ekstra batterier, powerbank og lignende.
• Anvend KUN billeder der er taget under FotoMarathon 2020
• Lad være med at efterbehandle dine billeder

Problemer og Spørgsmål
Tjek først vores FAQ på https://www.fotomarathon.dk/fotomarathon-2020/faq/
Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du  kontakte supporten på info@fotomarathon.dk.

Support under konkurrencen 
Har du brug for support under konkurrencen, kan du bruge chatten på vores facebookside. Ønsker du 
telefonisk support kan du kontakte: Hugo 51 51 19 20  eller  Klavs 20 72 69 96

Tusind tak til vores sponsorer
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