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TRIERENBERG	SUPER	CIRCUIT	
THE	WORLD'S	LARGEST	PHOTO	ART	CONTEST	

 
 

Onsdag	28.	februar	kl.	18.30	i	klubblokalet	
 
Gullmedalje – vi har klart det før! Klarer vi det også i 2018? 
Etter gull ifjor slår vi nå på stortromma og jakter videre på mer gull i Trierenberg. Vi 
planlegger en stor fellessending fra klubben og håper at så mange som mulig blir 
med for å kjempe om heder og ære til Fokus Fotoklubb. 
Onsdag 28.2 arrangerer vi Workshop i klubblokalene. Der kan nye og gamle 
medlemmer få hjelp til å plukke ut sine beste bilder og få hjelp til innlevering.  
 
Info om konkurransen finner du på www.supercircuit.at 
Gå inn på fanen «Contest». Under «Entry form» ligger all informasjonen. Last ned og 
skriv ut «Entry form..» og «Condition of entry» både på 27th Trierenberg Super 
Circuit 2018 og 17th Special Themes Circuit 2018 og ta med på workshopen. Vi vil 
ha noen ekstra eksemplarer til utdeling den kvelden for dem som ikke har med seg. 
 
Litt fakta i kortform: 
Temaer å velge i (Maks 4 bilder pr tema): 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 
 
Skalering: Bildene skaleres til max 4096 bredde og/eller 2160 pixler.høydre  
 
Filnavn: Filnavnet skal kun være tall og tittel. Bruk helst engelske titler og prøv å 
unngå æ, ø, å og spesialtegn. Det navnet du gir bildet ditt må du huske. Dette skal 
følge bildet i all bruk seinere. 
Eks. fra klasse «Water». Du leverer 4 bilder. Bildene i mappen merkes: 
1 Seaside 
2 Reiarsfossen 
3 Blue water 
4 Thirsty 
Disse titlene (du velger selvfølgelig dine egne titler) skal du skrive inn i 
påmeldingsskjemaet i samme rekkefølge. Dersom du tar med mer i filnavnet blir ikke 
bildet godkjent!!!!! (eks: tall og bokstaver som automatisk er i filnavnet når du 
importerer bildene dine til pc’en) 
Mappe: Lag en mappe på PC’en som du skriver ditt navn og adresse på. Inni denne 
mappen lager du en ny mappe for hvert tema du vil levere bilder i. Kall mappene det 



samme som temaet. Legg de fire bildene i mappa og sjekk at filnavnet er korrekt (se 
over) 
 
Pris (alle deltakerne får flotte fotobøker med utvalgte bilder fra konkurransen) 
€40 eller $50 for 1 tema inkl fotobok. Deretter €5 eller $5 for hvert tema utover det 
første. Er vi flere enn 10 deltakere fra klubben får vi €5 /$5 i rabatt pr. deltaker.  
NB! Betaling skjer i kontante penger ved levering. Du velger selv om du vil betale i 
euro eller dollar. Klubben veksler ikke. 
 
Påmeldingsskjema Fylles ut når bildene er klare og leveres sammen med bildene.  
 
Leveringsfrist: Klubbmøtet 7. mars. 
De som har vært med før og vet hvordan det gjøres, leverer når de er klare. HUSK Å 
DOBBELTSJEKKE FILNAVN!!!!! 
Alle som har lyst på hjelp og ellers andre interesserte kan komme på Workshopen så 
ordner vi det sammen. 
Dette er en stor internasjonal fotokonkurranse og ALLE deltakere fra Fokus 
Fotoklubb har ALLTID fått minst ett bilde antatt. Er du ny, så hiv deg med, med litt 
veiledning først J Du skal se at dette blir gøy. 
 
Hva tar du med på Workshopen? 
Velg ut bilder og legg de klare i en egen Trierenbergmappe. Du får gjort mest dersom 
du har med egen laptop, men du kan også ta med bildene på en minnepinne. Velg 
gjerne 4-6 bilder pr tema, så hjelper vi deg med å finne de beste. Ta også med gode 
bilder du ikke vet hvilket tema de passer til. 
 
Har du noen spørsmål er det bare å spørre. Vi i internasjonal gruppe og andre i 
klubben som kjenner reglene hjelper gjerne til. 
 
Lykke til med utvelgelsen av bilder, og så sees vi på Workshopen 28.februar 
 
 
Bente 

 


