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NY FOTOKONKURRENCE 
World Wrap Masters Denmark 

 
 
 
Alle der kan fotografere inviteres til at deltage i fotokonkurrencen om at skyde det bedste billede i forbindelse med 
afholdelsen af World Wrap Masters Denmark hos Audi Fredericia hvor alle kan møde op ganske gratis og opleve 
håndværkere trylle med de nye biler. 

 
Vi ser dagligt, biler, busser, trailer, motorcykler osv. som er pakket ind i farvestrålende folie med eller uden 
reklamebudskaber, logoer og kreative dekorationer. Interessen for det individuelle look, skille sig ud af mængden, 
sende et budskab på en kreativ måde blomstrer. Det er en helt særlig ånd og koncentration man som tilskuer ikke 
kan undgå at blive fascineret af.  
 
DM i wrapping er en konkurrence hvor 16 af Danmarks absolut bedste og hurtigste skilteteknikkere dyster i 
forskellige discipliner i de indledende runder fra kl 9 – 17 fredag den 17. marts og finalen afholdes lørdag den 18. 
marts kl. 9 – 13 
 
Fotokonkurrencen – vind et weekendophold for 2 personer 
Der er gratis adgang for tilskuer begge dage, så mød op med dit kamera eller mobiltelefon og skyd de fedeste 
billeder af konkurrencedeltagerne når de arbejder superkoncentreret med opgaverne.  
Du kan sende op til 3 billeder ind til fotokonkurrencen i vores online system. Der er åbent for upload fra lørdag 
den 18. marts og en uge frem. 
Alle de indsendte billeder bliver bedømt af 3 – 5 dommere, og det billede som opnår flest point er vinderbilledet.  
 
 
 
Sådan deltager du – sådan foregår det: 
 
Indsendelse  
Billeder kan uploades digitalt til konkurrencen via www.dff-photo.dk/login fra d. 18. marts til d.  
25. marts 2023 
Du behøver ikke uploade alle billeder på én gang. Du kan frit slette og uploade nye billeder indtil deadline. 
Hver deltager kan indsende op til 3 billeder taget med kamera eller mobiltelefon 
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Pris   
Det er gratis at deltage i konkurrencen 
 
Bedømmelse  
Alle indsendte billeder bedømmes online af en jury sammensat af fagligt relevante personer samt professionelle 
fotografer, som også er certificerede billeddommere.  
Dommernes bedømmelse foregår ved pointgivning efter kriterierne: indtryk, optagelsesteknik, komposition, 
historiefortælling & indhold. 
Det billede som opnår flest point er vinder.  
Feed-back og resultat kan efter bedømmelsen ved deltagerens login i systemet, ses ved hvert enkelt billede. 
 
Præmie 
Det billede som opnår flest point ved bedømmelsen, vinder konkurrencen. Indsender bliver kontaktet direkte. 
Præmien er et weekendophold for 2 personer til en værdi af kr. 2.500. 
 
Indsendelse til konkurrencen 
Billeder kan uploades fra d. 18. marts 2023 
Deadline for upload er d. 25. marts kl. 23:59 
Upload dine billeder her 
 
Både komposit og non-komposit billeder er tilladt; men dommerne vil overveje relevansen af kraftigt manipulerede 
billeder. 
Billeder taget med almindeligt kamera skal uploades som jpg (max kvalitet) i størrelsen 4.000 pixels på den 
længste led  -  højde eller bredde og med embedded profile sRGB eller AdobeRGB 98 eller Greyscale. 
Billeder taget med mobilkamera skal uploades i størst mulige størrelse (max kvalitet). 
Alle billedfiler bliver automatisk ved upload navngivet / omdøbt med billednummer og deltagernummer. 
 
Konkurrenceregler 
Du kan deltage med op til 3 billeder 
Fotografens navn må ikke fremgå af selve billedet. 
Alle, både amatørfotografer og den professionelle, fra ind og udland kan deltage i konkurrencen. 
Leverandører til FESPA Denmark og dff / Dansk Fotografisk Forening –en del af GRAKOM, samt hjælpere og 
medlemmer af dommerkomitéen kan ikke deltage i konkurrencen. 

 
FESPA Denmark & dff/Dansk Fotografisk Forening –en del af GRAKOM forbeholder sig ret til i forbindelse med 
konkurrencen at bruge og offentliggøre vinderbilledet uden yderligere vederlag, men med fotografens navn angivet.  
Indsender er ansvarlig for eventuelle samtykkeerklæringer, og at alle tilladelse til brug af værker er indhentet. 
Overholdes deltagerbetingelser, regler og indsendelsesfrister ikke diskvalificeres det/de indsendte værker. 
Der tages forbehold for fejl & ændringer samt gennemførsel af konkurrencen og arrangementet. 
 
 
 
 
 
FESPA Denmark afholder DM i wrapping fredag den 17. og lørdag den 18. marts hvor vinderen af konkurrencen 
går videre til World Wrap Masters på FESPA Messen den 23- til 26. maj i Munchen. 
 
FESPA Denmark – en del af GRAKOM er Danmarks største forening for sign- & tekstilbranchen. Som medlem af 
FESPA Denmark får du viden, inspiration, netværk og rådgivning om alt, hvad der berører sign- & tekstil-branchen. 
Du får en række fordele på FESPA-messerne inkluderet i dit medlemskab. 
 
 
 dff / Dansk Fotografisk Forening – en del af GRAKOM er en branche- og netværksorganisation for 
professionelle fotografer, der lever af billeder og video.  
Foreningen startede i 1879 og er dermed en af verdens ældste foreninger for professionelle fotografer. 
Vi yder en helhjertet indsats for rettigheds-, informations-, uddannelse- og netværksarbejde for vores medlemmer i 
alle grene af den fotografiske branche. 
 
 
Ønsker du at vide mere om dff / Dansk Fotografisk forening – en del af GRAKOM og hvordan du evt. kan blive 
medlem, så kontakt vores sekretariat på 63 12 70 00 eller grakom@grakom.dk 

 
 


