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Billedsekretærens årsberetning 2016 
 

2016 har været et hektisk år for billedsekretæren. Omlægning til ny hjemmeside betød 
desværre også, at der skulle findes et nyt system til upload og afvikling af Den Nationale. I 

første omgang var planen, at vi ville købe os ind på et eksisterende system, som 
anvendes til afvikling af fotosaloner, men enten passede det ikke til Den Nationale, eller 
også var det for dyrt.  

 
Derfor har vi fået udviklet vores eget uploadsystem, som er bygget op således, at vi nemt 

kan sætte det op til næste års Nationale og andre SDF konkurrencer uden brug af dyre 
programmørtimer. I år havde flere deltagere lidt udfordringer med billedtitlerne. Det er nu 
rettet, og vil ikke give de samme problemer i 2017. Til selve bedømmelsen anvender vi 

Karsten Krygers velfungerende jureringssystem, som også blev benyttet i 2015.  
 

Platformen for afvikling af Den Nationale er således på plads, og burde ikke trække de 
samme ressourcer de næste år. Der skal lyde en stor tak til Karsten Kryger og Jørgen 
Kristensen for deres indsats. 

 
 
Bedømmelsen foregik i Esbjerg, godt tilrettelagt at Esbjerg Fotoklub, som har udført et 

stort arbejde med modtagelse og klargøring af billederne. Også i år var der 3 juryer i gang 
samtidig, som fortrinsvis bestod af SDF medlemmer. En stor tak til Esbjerg Fotoklub og til 

årets dommerne, som i år var: 
 
Farve Papir og Monochrome digital 

Peter Birk, Fotoklubben Focus Silkeborg 
Benny Rytter, Aalborg Fotoklub 

Stefan Nielsen, Downstairs 
 
Monochrome Papir og Farve Digital 

Bjarne Hyldgaard, Aalborg Fotoklub 
Niels Jørgen Valentin, OFA 

Mads Henriksen, Downstairs 
 
Landskab Digital, Eksperimental Papir, samt Serier 

Roland Jensen, Fotogruppen 8600 
René Roalf, fotograf og portrætkunstner, Viborg 

Susan Kipp, Fotoklubben Focus Silkeborg 
 
Antagelsesprocenterne ligger for næsten alle kategorier pænt omkring de foreskrevne 15 

%, og generelt var der stor tilfredshed med niveauet fra dommernes side. Undtagelsene er 
monochrome og farve digital, hvor et lavere niveau har resulteret i en lavere 

antagelsesprocent. 



 

 
  

 

3.587 indleverede billeder er et fald på 13 % i forhold til sidste år, og 21 % i forhold til 
2014. Vi kender desværre ikke årsagen til dette fald, noget skyldes sikkert et lidt lavere 

medlemstal, men det er nok ikke hele forklaringen. Afholdelsen af Den Nationale er et af 
SDF´s store aktiviteter, og deltagerantallet forventes stabiliseret i 2017. Er der 
kommentarer til dette, vil vi meget gerne høre om det. 

 
 

Der er foretaget 34 diskvalifikationer, heraf 15 som ikke lå indenfor definitionen i Digital 
Landskab. Resten af diskvalifikationerne var hovedsageligt monochrome billeder med 
partielt farvestik og samme billeder indleveret i flere kategorier, men også nogle få billeder 

indleveret i farve papir, som fremstår helt monochromt er blevet diskvalificeret. To billeder 
blev diskvalificeret fordi de tidligere var præmieret i Den Nationale. 

 
Der er ingen af diskvalifikationerne, der har givet anledning til uddeling af advarsler eller 
yderligere sanktioner, som reglerne for ekstra kategorierne giver mulighed for, fordi 

overtrædelserne alle vurderes at være gjort uden forsæt.  
 

  Indsendt Diskval. Bedømt Antaget Antagelsesprocent 

Monochorme-digital 

           

706  

                

7  

           

699  

           

92  13,1 

Monochrome-papir 
           
550  

                
2  

           
548  

              
84  15,5 

Farve-digital 
           
801  5                

           
796  

           
115  14,5 

Farve-papir 
           
612  5                 

           
607  

           
94  15,5 

Eksperimental-papir 

           

294  

              

0  

           

294  

              

47  16,0 

Landskab-digital 

           

503  

             

15  

           

488  

              

74  15,2 

Serier 
           
121  

                
0 

           
121  

              
19  15,7 

 

        

3.587  

              

34  

        

3.553    
 

Reglerne for Den Nationale har nu kørt i 3 år i sin nuværende form uden at der er lavet 
større rettelser. Rullet af ekstra kategorier skal opdateres, og sammen med dette bliver 
reglerne også omskrevet, så det bliver mere overskuelige. Det er vedtaget, at større 

ændringer, så som kategorier og definitionerne af disse, skal være på plads, når 
landsmødet afholdes. Rullet af ekstra kategorier starter forfra igen, blot med den ændring, 

at der byttes om på hvilke der er digitale og hvilke der er på papir. I 2017 bliver ekstra 
kategorierne således Natur digital og Phototravel papir. De nye regler forventes at være 
lagt på hjemmesiden inden landsmødet. 

 
Der er i 2016 uddelt i alt 12 SDF titler. 6 ASDF, 4 ESDF, 1 MSDF og 1 MSDF/bronze. 

Tillykke med titlerne, og en stor tak til Claus Carlsen, der trofast fører pointregnskabet. 
 



 

 
  

 

I 2017 bliver der forhåbentligt mere tid til at gøre resulter og antagne billeder fra de sidste 
års Nationale tilgængelige på hjemmesiden. Endelig er der planer om at oprette en 

kategori for Levende Billeder, hvor videoklip og timelaps er tilladt, forhåbentligt kan vi teste 
denne kategori i 2017. 
 

MVH, Poul Chr. Jensen, SDF billedsekretær 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


