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Eies og arrangeres av Elverum Fotoklubb. 
 
 
Målgruppe:  
Medlemmer i fotoklubber som er tilsluttet NSFF. 
 
Formålet er: 
Fremme Hans Børlis forfatterskap. Fremme skogen og naturen i bilder, noe som gir 
fotografen en annerledes og kreativ utfordring.  
 
Konkurransen har to seksjoner: 
TAIGAEN Hovedtema hvor Hans Børli sine dikt skal være grunnlag for bilder.  
En verselinje, en setning eller hele diktet. Valgfritt monokrom eller farger. 
Fotografen velger selv hvilket dikt som skal ligge til grunn for tolkning.  
Diktets navn blir bildets tittel. 
Bildene som sendes inn i hovedseksjonen vil kunne brukes i utstillinger for å fremme Hans 
Børlis forfatterskap 
Med utstillinger menes også på EFKs og HBselskapets forskjellige hjemmesider på internett, 
herunder også facebook og lignende sider. 
 
Monokrom(s/h)  Tema: skog.  
Her har fotografen mulighet til fri tolkning av tema.  
Se eksempel Wikipedia´s tolkning av skog. 
 
Innlevering av bilder gjøres via NSFF´s konkurransesider.  
Antall bilder pr fotograf settes til 4 – fire. 
Begrenset til 2 bilder i hver klasse. 
Juryering:  Juryen består av tre medlemmer og en juryleder 
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Juryleder:   Tom Spjeldnæs, Elverum Fotoklubb. 
Jurymedlemmer: Ingun Aastebol, Hans Børli-Selskapet 
   Bård Løken, Fotograf Norsk Skogmuseum Elverum 
   Randi Krog, Grafiker / Fotograf, Odder, Danmark. 
Prosjektleder:  Harald Lundstein, Elverum Fotoklubb. 
 
Juryleder er ikke med og bedømmer bilder, men leder juryarbeidet og har ansvar for at 
reglene overholdes. Alle henvendelser vedrørende juryarbeidet gjøres via juryleder. 
Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke ankes. 
 
Premierte og antatte bilder kan brukes av Hans Børli-selskapet og Elverum Fotoklubb til å 
fremme Hans Børli´s forfatterskap, samt Taigaen Fotofestival. 
Bildene kan ikke mangfoldiggjøres, selges eller på annen måte brukes utover dette,  
uten skriftlig avtale med fotografen. 
Utstilling av bilder i regi av Elverum Fotoklubb og Hans Børli selskapet.  
Utstillingen består av bilder som er premierte og antatte. 
 
Dette er ment å være en årlig konkurranse med Børlis tekster som et fast tema, med 
varierende tema i tillegg.  
 
Alle premierte og antatte vil få tilsendt resultatet digitalt. 
 
Premiering: 
Hovedtema: Hans Børli  
 

1. nkr. 3000,- 
2. nkr. 2000,- 
3. nkr. 1000,- 

 
Monokromtema: Skog 
  

1.         nkr. 1500,- 
2.         nkr. 1000,- 
3.         nkr.   500,- 

 

Regler:  

Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge tilknyttet NSFF. 

Deltakeravgift for 2022 er Nkr. 250,- som betales ved påmelding, før innlevering av bilder. 
Innbetalt avgift refunderes ikke.  
Bildene skal leveres i formatet jpeg, største b/h 2400 pix. Maks størrelse 3 mb. 
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Medlemmer i konkurransekomitéen eller juryen kan ikke delta.  

Fotograf har ansvar for at bilder av identifiserbare personer kan publiseres.  

Et bilde kan bli refusert dersom juryen, konkurransekomitéen eller NSFF i rimelig grad mener bildet 
ikke tilfredsstiller konkurransereglene eller høvisk fotografisk adferd.  

Samme bilde kan ikke brukes i begge tema. Bilder premiert (hederlig omtale og bedre) i tidligere 
nasjonale konkurranser arrangert av Taigaen Fotofestival kan ikke delta.  

Bildene /opptakene må være gjort av fotograf på digital bildebrikke eller eventuelt på fotografisk 
emulsjon som er skannet for å opprette et digitalt bilde. Hvis bildet er sammensatt må alle delopptak 
være gjort av fotograf.  

Ved deltagelse i konkurransen sertifiserer fotograf at bildene er ens egne, og tillater samtidig at hele 
eller deler av materialet kan benyttes av arrangør eller sponsor uten omkostninger for arrangøren. 
Bruk kan være i form av skjermvisning, i media eller andre visninger knyttet til promotering av 
konkurransen eller senere års konkurranser. Dette kan inkludere lav oppløsning på nettsted. 
Arrangøren tar ikke ansvar for eventuelle misbruk av copyright.  

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke ankes. 
 
 
 
 

 


