
Inbjudan till Nordiskt Mästerskap i UV-foto 2014
Svenska Sportdykarförbundet har glädjen att stå som värd för NM i UV-foto 2014!

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i de nordiska sportdykarförbunden. Tävlingsregler hittar du 
här. Läs reglerna noga innan du sätter igång att välja ut dina tävlingsbilder. Längre ner i denna text 
finns några regelförtydliganden, läs även dessa noggrant.

 
Tema i årets tävling är: Rörelse
Tanken är att bilden ska illustrera eller förmedla begreppet rörelse.
Alla typer av dykplatser (vatten) är tillåtna.
 
Tävlingsbidragen ska vara tävlingsledningen tillhanda senast den 1 november 2014.

Tävlingsledningens e-mailadress är: uvfoto@ssdf.se
 
För att undvika att bilder fastnar i e-post-filter så rekommenderas användning av någon webbaserad 
filöverföringstjänst, t ex www.wetransfer.com. Använd måttlig jpg-komprimering för att hålla ner 
filstorleken, t ex kvalitet "8 hög" i Photoshop eller "Quality 80" i Lightroom. När tävlingsledningen 
tagit emot ditt tävlingsbidrag så bekräftas det via e-post. Kontakta tävlingsledningen om du inte får 
en sådan bekräftelse inom en vecka.
 
Rekommenderad procedur för inskick av tävlingsbidrag är således:
1) Skicka information enligt kapitel 9 (se även regelkompletteringar nedan) i reglerna till 
uvfoto@ssdf.se.
2) Överför bilderna medelst webbaserad filöverföringstjänst.
3) Invänta bekräftelse på att tävlingsledningen har tagit emot ditt tävlingsbidrag.
 
Regelförtydliganden
Regel 4.2, färgrymd
Eftersom reglerna saknar information om färgrymd så tillkommer följande:

• Tävlingsbidragen ska vara jpg-filer med färgrymden sRGB. 

 

Regel 4.2, bildstorlek
Tävlingsledningen väljer att bortse från begränsningen på 3000 pixlar. Istället gäller följande:

• Bilderna får beskäras i valfria propotioner, men ej i övrigt storleksförändras i förhållande till 
originalfilen från kameran. 

Regel 6.4
Regel 6.4 kommer ej att tillämpas på underklasser.

http://iof3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_73619/cf_104/nm-regler-2013.PDF
mailto:uvfoto@ssdf.se
http://www.wetransfer.com/
mailto:uvfoto@ssdf.se


Regel 9.1
Den numrerade listan i regel 9.1 ersätts med följande: 
1. Namn 
2. Adress 
3. Dykarklubb 
4. Land 
5. Information om personen har licens för Uv-foto 
6. e-mailadress 
7. Telefon nummer
8. Lista över bidragen:
    Filnamn, klass, sjö/hav där bilden togs, titel.
    Titel är frivilligt. Om man väljer att ge bilden en titel så kommer den inte att visas för juryn men i
presentationen av bilderna i samband med resultatsredovisningen.
 
Bedömningspraxis
I tillägg till de officiella reglerna vill SSDF härmed även presentera bedömningspraxis för 
domargruppen, så att det är klart för alla deltagare vad vi kommer att arbeta med för 
bedömningskriterier.

DOMARPRAXIS VID NM I UV-FOTO 2014
Domargruppen kommer i sitt arbete att resonera enligt följande:
Bilder som skildrar naturlig miljö premieras före bilder som ser ut att vara arrangerade.
Framkallning av RAW-filer med ställande av vitbalans, kurvor, mm, uppmuntras, liksom annan 
rimlig bildförbättring genom bildredigering och lättare städarbete i bilderna (typ avlägsnande av 
backscatter). Grövre manipuleringar och bildmontage är ej tillåtet.
Vid bedömning av bilderna kommer domarna att väga in teknisk kvalitet, komposition och innehåll 
(budskap, kreativitet, ”wow-faktor”). Bilder av spektakulära, vackra eller ovanliga djur är lätt att 
övervärdera. Inga motiv är självklara vinnare eller förlorare. Det är bildens helhet och 
kommunikation som kommer att bedömas. 
 
Frågor besvaras av tävlingsledningen på e-mailadress uvfoto@ssdf.se 
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