
27th	Trierenberg	Super	Circuit	og	17th	Special	
Themes	Circuit	2018	
TRIERENBERG	SUPER	CIRCUIT	

THE	WORLD'S	LARGEST	PHOTO	ART	CONTEST	
	

Bli med på verdens største fotokonkurranse. Vi ønsker å følge opp en gammel 
tradisjon i klubben ved å delta årlig i denne konkurransen. Klubben oppnådde gull i 
fjor. Dette ønsker vi å gjenta. Klubbens medlemmer, gamle og nye, erfarne og 
uerfarne fotografer oppfordres til å henge seg med i klubbens fellessending. Vi 
hjelper dere som trenger det og som lurer på hva dere skal gjøre. Det vil bli holdt en 
egen workshop der vi kun skal jobbe med denne konkurransen. 
Merk dere datoen: onsdag 28.2 kl.18.30 i klubblokalet. Egen info kommer! 
 
Hva gjør klubben? 

- Vi sender fellessending med deltakernes bilder, påmeldingsskjema og betaling 
innen fristen. 

 
Hva gjør du? 
Bilder 

- Finn 4 bilder pr. tema (se temaer under) 
- Skaler bildene til max 4096 pixler bredde og/eller 2160 pixler høyde 
- Filnavn: Endre filnavnet til bare nummer 1, 2, 3 eller 4 og bildetittel på engelsk. 

(Eks: 1 Waterfall) All annen info i filnavnet skal fjernes! Bruk alltid samme tittel 
på et bilde! 

- Lag en mappe for hvert tema og la temaet være mappens navn. Flytt bildene 
til riktig mappe 

- Kopier mappene til en minnepinne og ta med på klubbmøtet seinest onsdag 
7.mars 

Påmeldingsskjema fylles ut. Skriv inn filnavnene i klassene i samme rekkefølge som 
de er nummerert. 
Betaling. Ta med kontanter korrekt beløp. Klubben veksler ikke!!! (ja, du må en tur i 
banken dessverre)  
Pris: 1 tema €40 / $50. Deretter €5 / $5 pr. tema. Alle får en flott fotobok med 
deltakende bilder i retur. 
 
Mer info om konkurransen www.supercircuit.at (se fanen contest) 
 

Frist: Klubbmøtet onsdag 7.mars. Leveres til Bente 
 

Eksempler på noen temaer: 
general (fritt), nature, experimental, phototravel, landscape, nude, portrait, water, panorama, 
architecture, emotions & human relations, people & pets, sport, season & weather, trees, children, 
color extacy, china, self portrait, streets/ roads & paths, mountains, african wildlife, sunrise-sunset, 
seen from above, red, macro, night images, underwater world, Austria, doors to the world, music & 
dance, series & sequences m.fl 


