PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 7/11.
TELEFON
TINGPERIODEN 2010-2012
1. juni 2011
GODKJENT PR. 06.06.11__________________________________________________________________________

Orienteringssaker: FS-sak 07/11/Fast C, FS-sak/07/11 Fast F, FS-sak 07/11/Fast H
og Retningslinjer for Fadderordning
Vedtakssaker: FS-sak 07/11/27, FS-07/11/28 og FS-07/11/29
Deltagere telefonmøte:
Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Sten Rune Pedersen (SRP)
Ane Mengshoel (AM)
Caroline Moen (CM)
Elling Berg (EB)
Anne Kari Paulsen (AKP)
Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)

Forfall:
Roger Tobiassen (RT)
Andrea Wien (AW)

Sak-koder:
V = Vedtakssak
I =Informasjonssak
L = Lukket sak
Tte= Tatt til etterretning

ORIENTERINGSSAKER
Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker.
Sak nr.

Ansv.

Fast C

Representasjon

Iht. deltakelse

I

Fast F

Gjeninnmeldte klubber

ALLE

Tte

Fast H

Nye trenere

ALLE

Tte

Fast J

Økonomi. Se FS-sak 07/11/27

Type sak

VEDTAKSSAKER
Sak nr.

Ansv.

Type sak

FS-07/11/27

Godkjenning av den videre prosessen til Utvalg for organisasjonsutvikling med tilhørende mandater og budsjetter.

SRP

V

FS-07/11/28

Endringer i regler for Norsk Mesterskap i undervannsfotografering.

EB

V

ANNET
Gjennomgang av Retningslinjer for budsjettpost 55035-Fadderordning.
AKJON/ANSV.:
1. Adm. legger retningslinjene ut på ndf.no
2. Adm. orienterer alle klubber som er registrert med lisensierte utøvere.
Sotra Sportsdykkerklubb har problemer med tidligere tilsagn fra Fjell kommune vedr. finansiering av klubbhus.
AKJON/ANSV.:
CMR kontakter klubben.

Neste FS-møte – Telefon: Onsdag 3. august kl. 15:00

Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 07/11/Fast C
SAK: Representasjon

FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse
FREMMET AV:

 Medlemmer
 Klubb
 Krets

 Adm.
 AU
 FS

 Utvalg
 Instr.
 Skole

 CMAS
 NIF
 Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen.
SAKEN ER FREMMET FOR:

 Vedtak

 Tatt til etterretning

 informasjon

GJENNOMFØRT:
CMR
05.-08.05.11
19.-21.05.11

24.05.11
26.05.22
27.05.11

Idrettstinget. Oslo
CMAS GA. Roma
CMAS EU GA. Roma
Nordisk Møte. Roma
Retningslinjer for Fadderordning i budsjettet. Telefon
AU-møte
Innspillskonferanse ny Idrettsmelding, Stortinget

CM
24.05.11

Retningslinjer for Fadderordning i budsjettet. Telefon

EB
26.05.22

AU-møte

SRP
26.05.22
29.05.11

AU-møte
NM UVR. Sandefjord

ØNSKES GJENNOMFØRT
Når
01.-04.09.11

Hva
NM Undervannsfotografering

DISTRIBUSJON:

 åpen

Hvor
Farsund

Hvem
EB

internt
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VEDLEGG TIL FS-SAK 07/11/Fast C
MØTEAKTIVITET FS 2011 – TINGPERIODEN 2010-2012
Ajourført pr. 01.06.11

CMR
20.01.11
22.-23.01.11
27.01.11
05.-06.02.11
14.02.11
15.02.11
23.02.11
02.03.11
15.03.11
26.-27.03.11
23.03.11
29.03.11
06.04.11
08.04.11
09.-10.04.11
14.04.11
28.04.11
04.05.11
05.-08.05.11
19.-21.05.11

24.05.11
26.05.22
27.05.11
01.06.11

AU-møte. Telefon
Utvidet TK-møte
FS-møte 1/11. Telefon
FS-møte 2/11. Sommarøy
Omvisning på/møte med Norsk Yrkesdykkerskole. Nesodden
Dialogmøte med Kulturdepartementet. Oslo
AU-møte. Telefon
AU-møte. Telefon
Jubileumsfest NIF 150 år. Oslo
Nordisk møte. Göteborg
FS-møte 3/11. Telefon
AU-møte, telefon
FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
FS-møte 5/11. Hell
Ledermøte. Hell
Besøk på Dykker- og froskemannskolen og Dykkerutdanningen – Høyskolen i Bergen. Bergen
AU-møte, telefon
FS-møte 6/11. Telefon
Idrettstinget. Oslo
CMAS GA. Roma
CMAS EU GA. Roma
Nordisk Møte. Roma
Retningslinjer for Fadderordning i budsjettet. Telefon
AU-møte
Innspillskonferanse ny Idrettsmelding, Stortinget
FS-møte 7/11. Telefon

ØHR
20.01.11
22.-23.01.11
27.01.11
05.-06.02.11
23.02.11
02.03.11

AU-møte. Telefon
Utvidet TK-møte
FS-møte 1/11. Telefon
FS-møte 2/11. Sommarøy
AU-møte. Telefon
AU-møte. Telefon

RT
22.-23.01.11
27.01.11
22.03.11
23.03.11
06.04.11
08.04.11
09.-10.04.11

Utvidet TK-møte
FS-møte 1/11. Telefon
Møte med UMB og UKUV
FS-møte 3/11. Telefon
FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
FS-møte 5/11. Hell
Ledermøte. Hell

AM
26.01.11
27.01.11
05.-06.02.11
22.03.11
23.03.11
06.04.11
08.04.11
09.-10.04.11
29.04.11
04.05.11
01.06.11

NDF2020, regionsmøte i Bergen
FS-møte 1/11. Telefon
FS-møte 2/11. Sommarøy
Møte med UMB og UKUV. Telefon
FS-møte 3/11. Telefon
FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
FS-møte 5/11. Hell
Ledermøte. Hell
Årsmøte i Norsk Baromedisinsk Forening. Bergen
FS-møte 6/11. Telefon
FS-møte 7/11. Telefon
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CM
27.01.11
05.-06.02.11
18.-20.02.11
14.03.11
23.03.11
06.04.11
08.04.11
09.-10.04.11
28.04.11
24.05.11
01.06.11

FS-møte 1/11. Telefon
FS-møte 2/11. Sommarøy
MUV samling UVR. Molde
NDF2020-samling. Bodø
FS-møte 3/11. Telefon
FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
FS-møte 5/11. Hell
Ledermøte. Hell
AU-møte, telefon
Retningslinjer for Fadderordning i budsjettet. Telefon
FS-møte 7/11. Telefon

EB
27.01.11
06.04.11
08.04.11
09.-10.04.11
26.05.22
01.06.11

FS-møte 1/11. Telefon
FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
FS-møte 5/11. Hell
Ledermøte. Hell
AU-møte
FS-møte 7/11. Telefon

AW
27.01.11
06.04.11
08.04.11
09.-10.04.11

FS-møte 1/11. Telefon
FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
FS-møte 5/11. Hell
Ledermøte. Hell

AKP
27.01.11
01.06.11

FS-møte 1/11. Telefon
FS-møte 7/11. Telefon

SRP
27.01.11
01.02.11
05.-06.02.11
08.02.11
28.02.11
07.03.11
18.-19.03.11
23.03.11
06.04.11
29.03.11
04.04.11
08.04.11
09.-10.04.11
28.04.11
28.04.11
02.05.11
04.05.11
19.-21.05.11

26.05.22
29.05.11
01.06.11

FS-møte 1/11. Telefon
Medlemsmøte SFF. Oslo
FS-møte 2/11. Skype
Dialogmøte med Idrettsstyret. Oslo
Informasjonsmøte med Idrettsstyret. Oslo
Strategikurs, Totalconsult. Oslo
Møte med Organisasjonsutvalget. Gardermoen
FS-møte 3/11. Telefon
FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
AU-møte, telefon
Strategikurs, Totalconsult. Oslo
FS-møte 5/11. Hell
Ledermøte. Hell
SFF-møte. Oslo
AU-møte, telefon
Strategikurs, Totalconsult. Oslo
FS-møte 6/11. Telefon
CMAS GA. Roma
CMAS EU GA. Roma
Nordisk Møte. Roma
AU-møte
NM UVR. Sandefjord
FS-møte 7/11. Telefon

DISTRIBUSJON:

 åpen

internt
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Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 07/11/Fast F
SAK: Klubber gjeninnmeldt i NIF

FS ANSVARLIG: ALLE
FREMMET AV:

 Medlemmer
 Klubb
 Krets

SAKSUNDERLAG/REF.:

 Adm.
 AU
 FS

 Utvalg
 Instr.
 Skole

 CMAS
 NIF
 Andre

Mail fra Østfold Idrettskrets.
Brev fra Nord-Trøndelag Idrettskrets.

SAKEN ER FREMMET FOR:

 Vedtak

 Tatt til etterretning

 informasjon

Fast F2 – Klubber gjeninnmeldt i NIF
Larkollen Dykkeklubb, Østfold Idrettskrets, Østfold Dykkekrets, 11 medlemmer.
Flatanger Dykkeklubb, Nord-Trøndelag Idrettskrets, Nord-Trøndelag Dykkekrets (12 medlemmer i 2010)

AKSJON/ANSV.:
Adm. følger vanlig prosedyre.

DISTRIBUSJON:

 åpen

 internt
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Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 07/11/Fast H
SAK: Nye skoler/trenere

FS ANSVARLIG: ALLE
FREMMET AV:

 Medlemmer
 Klubb
 Krets

 Adm.
 AU
 FS

 Utvalg
 Instr.
 Skole

 CMAS
NIF
 Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen
SAKEN ER FREMMET FOR:

Vedtak

 Tatt til etterretning

 informasjon

Trener 1 Apparatdykking
Morten Rønningen, Bø i Vesterålen
Arnfinn Olsen, Fauske
Jørgen Ottesen, Trondheim/Risøy

BUDSJETTKONSEKVENS:
Positivt.

VEDTAK:
Tatt til etterretning.

AKSJON/ANSV.:
Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre.

DISTRIBUSJON:

 åpen

 internt
Personnavn - grunnet datalovgivning
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Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 07/11/27
SAK: Godkjenning av den videre prosessen til
Utvalg for organisasjonsutvikling med
tilhørende mandater og budsjetter

FS ANSVARLIG: SRP

FREMMET AV:

 Medlemmer
 Klubb
 Krets

SAKSUNDERLAG/REF.:

 Adm.
 AU
 FS

 Utvalg
 Instr.
 Skole

 CMAS
 NIF
 Andre

Bakgrunnsnotat fra SRP.
Budsjett – NDF2020 Mulighetsstudier fra Utvalg for organisasjonsutvikling
Mandat og oppdragsbeskrivelse for prosjektgruppe utdanning fra Utvalg for
organisasjonsutvikling.
Mandat og oppdragsbeskrivelse for prosjektgruppe aktivitet - klubbutvikling fra Utvalg for
organisasjonsutvikling.
Mandat og oppdragsbeskrivelse for prosjektgruppe region fra Utvalg for
organisasjonsutvikling.

SAKEN ER FREMMET FOR:

 Vedtak

 Tatt til etterretning

 informasjon

BAKGRUNN:
Se bakgrunnsnotat ”Styremøte 20110601” fra SRP
FORSLAG TIL VEDTAK:
FS godkjenner den videre prosessen med tilhørende mandater og budsjetter.

BUDSJETTKONSEKVENS:
Kr. 54.000,-. Se Budsjett – NDF2020 Mulighetsstudier - Reisekostnader

VEDTAK:
1. Det må sikres at prosjektgruppene er representativt sammensatt. (Eksempelvis at prosjektgruppe utdanning er
balansert med tanke på både ideell og kommersiell utdanning).
2. Det må synliggjøres hvilket organisasjonsledd eller samarbeidspartner den enkelte deltaker i prosjektgruppene
er tilsluttet.
3. FS godkjenner den videre prosessen med tilhørende mandater og budsjetter og bevilger inntil kr. 54.000,-.

AKSJON/ANSV.:
Utvalg for organisasjonsutvikling rapporterer til FS etter hvert som prosjektgruppene kommer i gang med arbeidet.
SRP følger opp.

DISTRIBUSJON:

åpen

 internt
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Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 07/11/28
SAK: Endring i regler for Norsk Mesterskap i
undervannsfotografering

FS ANSVARLIG: EB

FREMMET AV:

 Medlemmer
 Klubb
 Krets

SAKSUNDERLAG/REF.:

 Adm.
 AU
 FS

 Utvalg
 Instr.
 Skole

 CMAS
 NIF
 Andre

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfotografering i regi av Norges Dykkeforbund,
revidert 30.05.11

SAKEN ER FREMMET FOR:

 Vedtak

 Tatt til etterretning

 informasjon

BAKGRUNN:
Hovedendringene i regelverket er to ekstra konkurransedykk og at det ikke lengre er lov å redigere bildene.
FORSLAG TIL VEDTAK:
UFFs revisjon av 30.05.11 ratifiseres av FS.
BUDSJETTKONSEKVENS:
Ingen.
VEDTAK:
Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfotografering i regi av Norges Dykkeforbund, revidert 30.05.11, er ratifisert av
FS.

AKSJON/ANSV.:
1. Adm. legger reglene ut på ndf.no
2. UFF forsikrer seg om at reglene er kjent for alle som melder seg på til Norsk Mesterskap i
undervannsfotografering i regi av Norges Dykkeforbund.
3. CM legger regelverket inn i ”Konkurransemanualen”.
DISTRIBUSJON:

åpen

 internt
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VEDLEGG TIL FS-SAK 07/11/28
Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfotografering i regi av Norges Dykkeforbund
Revidert 30.05.2011
Del 1

Generelt

1

Regelverkets oppbygning.

2

Generelt

1.2

Teknisk arrangør

1.3

Deltakere og konkurranse

1.4

Klasse og krav til bilder

1.5

Jury og juryering

1.6

Bestemmelser om doping

1.7

VM undervannsfoto

Organisasjon.

Del 2
3

1.1

2.1

Norges Dykkeforbund (NDF) er arrangør av Norsk Mesterskap i undervannsfotografering. NDF
kan overlate det tekniske arrangement til en av sine medlemsklubber, kretser eller
sammenslutninger av disse.

2.2

Teknisk arrangør kan samarbeide med kommersielle aktører om gjennomføringen av
mesterskapet.

2.3

Konkurransen gjennomføres første hele helga i september.

2.4

Søknadsfristen for å arrangere Norsk Mesterskap er 1.februar det året konkurransen skal være.
Utvalget for foto og film avgjør hvem som skal få arrangere NM.

2.5

Regler skal være godkjent minst 2 måneder før arrangementet. Like forhold for alle skal
tilstrebes.

2.6

Søknaden skal inneholde.
Hvem som er teknisk arrangør.
Ev. samarbeidspartnere.
Hvor konkurransen skal arrangeres.
Ev. maks antall på deltakere.
Muligheter for overnatting og priser.
Kostnader for fotografer og modeller.
Om det er muligheter for leie av utstyr.
Offentlig transport muligheter til arrangementsted.

2.7

Når arrangørklubb er bestemt, skal følgende informasjon kunngjøres gjennom www.ndf.no og
andre aktuelle medier.
Arrangørklubb
Kontaktperson
Konkurransested
Dato for arrangement

Teknisk arrangør

Innbydelse
3.1

Innbydelsen til NM skal publiseres senest 31.mars. Innbydelsen skal minimum inneholde
9









4

Arrangørklubb og ev samarbeidspartnere.
Konkurransested.
Dato for arrangement.
Deltakerpriser for konkurranse og ev. for overnatting.
Informasjon om idrettspriser på fly og hotell.
Adresse for påmelding
Maks antall deltakere.
Påmeldingsfrist.

Teknisk arrangørs plikter
4.1

Arrangør må lage egen HMS-plan for NM i UV-foto. Denne skal sendes NDFs administrasjon for
godkjenning i god tid før NM.

4.2

Det er arrangør som skaffer personer til å sitte i juryen. Arrangør dekker også kostnader i
forbindelse med juryen.

4.3

Gull, sølv, bronse, diplomer og ev. Kongepokal dekkes av NDF. Premier utover dette dekkes av
teknisk arrangør.

4.4

Teknisk arrangør kan sette begrensning på antall deltakere etter kapasitet og muligheter for
sikker avvikling. Eventuell begrensning skal opplyses i invitasjonen.

4.5

Bekjentgjørelse av konkurransested(er) skal teknisk arrangør offentliggjøre dagen før
konkurransestart, markert på kopi av sjøkart. Det er mulig å ha alternative konkurransesteder
dersom sikker dykking ikke er mulig på de opprinnelige stedene.

4.6

Teknisk arrangør stiller med dykkeleder(e), følgebåter, og ivaretar nødvendig sikkerhet etter
gjeldene sikkerhetsregler, samt fører dykkelogg under hele konkurransen.

Del 3

Deltakere og konkurranse

5

Deltakere

6

5.1

Fotografen må være medlem av dykkeklubb tilsluttet Norges Dykkeforbund og ha fast bopel i
Norge, samt løst lisens for undervannsfoto og – film.

5.2

Fotografen må minimum være sertifisert til CMAS** apparatdykkere eller ekvivalent.

5.3

Modell må være medlem av dykkeklubb tilsluttet Norges Dykkeforbund og være minimum
CMAS* apparatdykker eller ekvivalent. Modell trenger ikke å løse lisens.

5.4

Fotografen kan dykke sammen med egen modell/assistent, eller to fotografer kan dykke
sammen og bruke hverandre som modell. Dersom en annen fotograf eller annet fotopar er
ønsket som modell, må vedkommende fotograf gjøre avtale om dette på forhånd.

Før dykking
6.1

Det er to treningsdykk og fire konkurransedykk, fordelt over tre dager (fortrinnsvis torsdag, fredag
og lørdag).

6.2

Fotograf og modell plikter å følge teknisk arrangørs sikkerhetsregler under arrangementet. Brudd
på disse kan medfør poengtrekk eller diskvalifikasjon.

6.3

Ved hvert dykk skal en ha 90 minutter til rådighet fra startsignalet blir gitt, til deltakerne gir OKsignal i overflaten etter dykket. Arrangør kan ved spesielle grunner korte inn dykketiden. Det må
opplyses om dette før mesterskapet starter.

6.4

Deltakerne skal ha minimum 2 timers overflateopphold mellom dykkene.

6.5

Deltakere kan bryte av dykket for skifting av linse, kamera og lignende og fortsette innenfor de 90
min som er til rådighet for hvert dykk. Tiden løper ved et eventuelt overflateintervall.

6.6

Arrangøren bestemmer om dykk kan avholdes på samme sted, eller om nytt sted skal velges.

10

7

6.7

Ved værforandring kan konkurransen anses som godkjent dersom 2 dykk er avviklet.

6.8

Arrangør skal sjekke at minnebrikke(r) er formatert. Deretter skal hver fotograf fotografere
arrangørens merkeplate for konkurransen, inkludert navnelapp på bilde nr. 1 av hver bildebrikke.
Arrangøren må ha tilgjengelig merkeplate for både makro og vidvinkel, og denne merkeplaten
skal være med ut på konkurransestedet.

6.9

Har fotograf med flere kamera, skal minnebrikke(r) i alle kameraene formateres, og det skal tas
bilde av merkeplate med alle kameraene.

6.10

Hvis ikke fotograf har tatt ut minnebrikken(e) mellom to dykk, er det ikke nødvendig å formatere
minnebrikke(r).

6.11

Det er kun lov å ha med et -1- kamera under vann pr. fotograf. Skal man bytte kamera, må dette
gjøres på land/i båt, slik at kun et kamera er med ned til en hver tid.

6.12

Det er ingen begrensning på antall bilder som kan tas innenfor de gitte tidsrammer og regelverk.

Under dykking.
7.1 Deltakerne må passe på følgende under dykkingen:
7.1.1

Ingen dykker går ned før konkurransestart og alle skal være i overflaten med OK-signal
ved konkurranseslutt.

7.1.2

Ingen svømmer ut av konkurranseområdet merket på kart og med endemarkør.

7.1.3

Deltakere skal være oppmerksom på at ved beviselige brudd på regelverket skal
arrangør melde fra om dette til teknisk delegat som igjen beslutter poengreduksjon eller

diskvalifikasjon.
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7.2

Det er tillatt for fotograf og/eller modell å fridykke

7.3

Maksimal tillatt dybde er 30 meter.

7.4

Fotograf og assistent kan selv velge flaskekapasitet (dersom de stiller med egne flasker). Det er
ingen begrensing i gassblandinger. Arrangør plikter kun å stille med ren luft for 200 og 300 bar.

7.5

Deltakerne disponerer selv sin tid på dykkene, og bestemmer når de ønsker å ta de forskjellige
bildene.

7.6

Det er ikke tillatt å dykke med lukket eller halvlukket system (rebreather) under konkurransen.

Etter dykking.
8.1

Hvis fotograf ønsker å ta ut minnebrikke(r) av kamera etter dykk, skal representant fra teknisk
arrangør være tilstede når undervannshus åpnes. Minnebrikke(r) leveres inn til arrangørens
utvalgte representant for kopiering før fotograf kan ta med seg brikke(r).

8.2

Arrangørens utvalgte representant leverer tilbake brikkene til fotografene på angitt sted og tid.

8.3

Når minnebrikke(r) har vært delt ut mellom dykkene, skal de(n) formateres foran neste dykk og
det skal tas bilde av merkeplate.

8.4

Hver deltaker må selv stille med utstyr for innlasting av digitalbilder.

8.5

Etter siste dykk skal deltakerne ha minst to timer for utvelgelse av bilder etter at brikkene er delt
ut.

8.6

Det er ikke tillatt å redigere bilder hverken i kamera under dykk, eller på andre tekniske
innretninger etter dykk.
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Del 4

Klasse og krav til bilder

9

Klasseinndeling
o
o
o
o
o

10

11

12

13

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D
Klasse E

Normal/vidvinkel med dykker
Normal/vidvinkel naturbilde uten dykker
Makro/nærfoto, ikke fisk/fiskedetaljer
Fiskeportrett
Temaklasse

Definisjoner for klasseinndeling
10.1

Normal/vidvinkel: Bildeareal større enn A4. Vidvinkel inkluderer ”fish-eye” opp til 180 grader. Alt
over 180 grader brennvidde regnes som kreativ fotografering, og faller utenfor klasse A.
Minimum 50% av bildet skal være tatt under vann.

10.2

Makro/nærfoto: innenfor makro/nærfoto er akseptabelt format opp til A4.

10.3

Fiskeportrett: Når fiskeportrett bedømmes, er vanligvis èn fisk med i bildet. To fiskehoder i par
tett sammen i nærfoto er også fiskeportrett, men ikke en stim eller samling av flere fisk som
ansees som gruppebilder. En hel fisk aksepteres, men et bilde som fremhever fiskens frempart
fra siden, forfra eller på skrå forfra med ren bakgrunn, vil normalt bli vurdert kvalitetsmessig
bedre prestasjon i forhold til hel fisk.

10.4

Temaklasse: Arrangøren setter i samarbeid med teknisk delegat opp et tema for klassen. Bildet
skal kun bestå av èn eksponering.

Krav til bilder
11.1

Alle digitale bilder skal være tatt med digitalt kamera (dvs. ikke scannet inn fra vanlig film/bilde).
Innleverte bilder skal være i JPEG-format.

11.2

Hver deltaker kan delta med et bilde i hver klasse.

11.3

Det er ikke tillatt å legge ut eller ta med seg gjenstander i sjøen ment for motiv, eller manipulere
miljøet.

11.4

Foto av unormale avvik i det naturlige miljø kan bli bemerket av juryen, og kan medføre
reduksjon i poeng eller diskvalifikasjon.

11.5

Kreative effekter som dobbelteksponering skal ikke brukes. I konkurranse skal det fokuseres på
det naturlige undervannsmiljø.

Innlevering av bilder til juryering
12.1

Den enkelte fotograf leverer ei liste til konkurranse sekretær over hvilke bilder de ønsker å bruke
og ev. om de må roteres.

12.2

Etter at konkurranse sekretær har plassert bildene i rett kategori, skal fotograf få sett gjennom
bildene og bekrefte at det er de rette bildene og at de er rotert rett vei.

Rettigheter til bildene
13.1

Alle bildene er den enkelte fotografs eiendom, og kan ikke benyttes uten avtale med den enkelte
fotograf, med følgende unntak:
13.1.1 Bildene som deltar i mesterskapet kan fritt benyttes/pubiliseres av NDF for dykkingens
fremme uten vederlag for fotografene. Herunder gjelder all bruk av bildene på NDF sine
hjemmesider.
13.1.2 Bildene som deltar i mesterskapet kan fritt publiseres (etter avtale med NDF/teknisk
arrangør) i forbindelse med konkurransen (resultater og reportasjer), uten vederlag for
fotografene.

13.2

Bilder kan ikke selges videre uten avtale med den enkelte fotograf.
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13.3

Fotografens navn skal alltid fremkomme når bildet publiseres.

Del 5

Jury og juryering

14

Jury

15

14.1

Juryen skal være sammensatt av minst 3 personer, maksimalt 5 personer, med forskjellig
erfaring og bakgrunn.
1 bør være undervannsfotograf med konkurranseerfaring.
1 bør være fagfotograf med god kjennskap til teknisk fotokvalitet.
1 kan være dykker, biolog, kunstner, foto-journalist eller person med allsidig god erfaring i å
vurdere hva et bilde forteller, samt dets kunstneriske kvaliteter.

14.2

Juryens medlemmer og faglige erfaring bør nevnes i konkurranseprogrammet.

14.3

Juryen har ikke anledning til å flytte bilder fra en klasse til en annen. Har et bilde feil
klassebokstav, skal bildet diskvalifiseres.

14.4

Konkurransesekretær(ene) kan om nødvendig kjøre bildene for juryen, men har ikke anledning til
egne kommentarer til bildene. Konkurransesekretæren(ene) skal ha satt seg inn i
poengberegningsskjema og juryeringsreglene, og skal kommentere det overfor juryen dersom de
gjør faktiske feil i forhold til regelverket.

14.5

Juryen skal vurdere bildene i henhold til følgende kriterier. Det gis 1 – 6 poeng pr. kriteria. 1 er
dårligst, 6 er best.
Teknisk
Eksponering
Teknisk
Skarphet
Teknisk
Lyssetting
Estetisk
Originalitet
Estetisk
Komposisjon
Estetisk
Bildets egenart

14.6

Dersom det ikke er mulig å sette opp en rangering i klassen etter den første juryrunden, skal
juryen bedømme de 10 beste bildene i aktuell klasse en gang til.

14.7

Etter at juryens bedømmelse er ferdig, overleverer konkurransesekretær skjema med navn og
deltakernummer til juryen.

14.8

Dersom juryen mener at kvaliteten på de innleverte bildene i en klasse ikke er god nok, eller at
antall deltakere ikke er representativ i en klasse, står juryen fritt med hensyn til premiering.

14.9

De fem beste bilder i hver klasse skal kommenteres skriftlig, slik at kvalitet, positive og negative
sider ved bildet blir belyst. Dersom juryen ser muligheten, kan øvrige bilder også kommenteres.
Dette har betydning for hvordan deltakerne oppfatter at de ligger an i forhold til egne vurderinger
og konkurrentene.

14.10

Norgesmester i undervannsfotografering kåres på bakgrunn av summering av poengene fra alle
klassene.

14.11

Poengskala for beregning av sammenlagt resultatliste
1.plass=100poeng
11.plass=10 poeng
2.plass= 65 poeng
12.plass=9 poeng
3.plass= 45 poeng
13.plass=8 poeng
4.plass= 30 poeng
14.plass= 7 poeng
5.plass= 25 poeng
15.plass= 6 poeng
6.plass= 21 poeng
16.plass= 5 poeng
7.plass= 18 poeng
17.plass= 4 poeng
8.plass= 15 poeng
18.plass= 3 poeng
9.plass= 13 poeng
19.plass= 2 poeng
10.plass= 11 poeng
20.plass= 1 poeng

Juryens avsluttende bildevisning.
15.1

Bildene skal vises klassevis fra dårligst plasserte bilde til best plasserte i hver klasse.
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15.2

Juryen gir sine vurderinger av konkurransebildene, hvilket er viktig for fotografenes forståelse av
hvordan de er vurdert i forhold til konkurransens bilder.

15.3

Juryen bør kommentere den avsluttende visning av konkurransebildene og redgjøre for juryens
syn.

15.4

Alle bilder som deltar i mesterskapet fremvises slik at alle kan få se egne og andres bilder.

15.5

Vurdering om tekniske og estetisk kvalitet bør fremkomme.

Premiering
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16.1

Det utdeles medaljer som følger:
Gull, sølv og bronse til sammenlagt beste fotograf (ref. 14.9)
Vinneren får rett til å bære tittelen ”Norsk Mester i undervannsfotografering”.

16.2

Det skal i tillegg deles ut diplomer til de tre beste i hver klasse, samt modell/assistent for de tre
beste bildene i klasse A.

16.3

I tillegg kommer eventuelle ekstrapremier. Disse deles ut av teknisk arrangør etter rangering
som offentliggjøres i invitasjonen eller under konkurransen.

16.4

I konkurranser der kriteriene til Kongepokal oppfylles, vil også Norsk Mester i
undervannsfotografering mota Kongepokal.

Protester/klager

Del 6

17.1

Dersom en deltaker mener at annen deltaker har brutt reglene, kan deltakeren levere skriftlig
klage innen 60 minutter etter avsluttet dykking (gjelder hvert av dykkene). Klage leveres til
teknisk delegat fra NDF.

17.2

Klager skal behandles av teknisk delegat før juryering av bildene foretas.

17.3

Dersom deltaker vil gi klage på juryens behandling av bildene, må det påvises faktiske feil i
henhold til regelverk, og levere skriftlig klage senest 30 minutter etter bekjentgjørelse av det
endelige resultatet. Juryens vurdering kan ikke påklages dersom regelverket er overholdt.

17.4

Skriftlig klage skal vurderes i henhold til regelverk for NIF. I graverende tilfeller for bevisst
overtredelse av konkurransereglene kan teknisk delegat diskvalifisere deltakere på ethvert trinn
av konkurransen. For mindre overtredelser kan teknisk delegat trekke deltakere i poeng etter
skjønn, f.eks. ved overtredelse av konkurransens dykketid.

17.5

Teknisk delegats avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Bestemmelser om doping.

18 Doping
18.1

Del 7
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NDF følger NIFs regler med hensyn til doping. Se NIFs §12.

18.2

Den enkelte utøver plikter selv å sette seg inn i de gjeldene regler og hvilke stoffer som er
forbudt.

18.2

Oppdaterte legemiddelliste og annen informasjon om doping finnes på www.antidoping.no

VM undervannsfoto
VM undervannsfoto
19.1

VM i undervannsfoto arrangeres annet hvert år. Alle land tilsluttet CMAS kan delta med inntil to
lag (fotograf og modell).

19.2

Utvalget for foto og film avgjør om det skal sendes et eller to lag til VM. Utvalget velger også ut
hvem som skal delta. En legger da hovedvekt på resultatlisten fra siste års NM-feltkonkurranse.
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19.3

En fotograf som havner på medaljeplass i VM, er automatisk kvalifisert for neste VM.

19.4

For å kunne delta i VM, kreves minimum CMAS** apparatdykker sertifikat for fotograf og CMAS*
apparatdykker sertifikat.
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SAK: RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BUDSJETTPOST 55035-FADDERORDNING
Klubbene kan søke om å få utnevnt personlig(e) fadder(e ) til utøver (e) som ønsker å utvikle seg innen
konkurransegrenene
- Undervannsrugby
- Undervannsjakt
- Undervannsfotografering
Krav til utøver:
- Være i alderen 15-23 år.
- Være tilsluttet klubben som søker.
- Ha gyldig startlisens.
Krav til fadder:
- Være tilsluttet klubben som søker.
- Ha gyldig startlisens.
- Være villig til å følge opp utøveren over tid og gi veiledning muntlig og skriftlig. (Kopi av skriftlig rapport sendes
NDF).
Søknad om å bli fadder fremsettes av klubben.
Ytelser fra NDF
Fadder:
Får dekket oppholds- og reisekostnader når han/hun ledsager utøveren under treningssamlinger og konkurranser. *
Reiseregning på fastlagt skjema sendes NDF.
Utøver:
Får dekket oppholds- og reisekostnader når han/hun ledsages av fadder under treningssamlinger og konkurranser. *
Reiseregning på fastlagt skjema, attestert av fadder, sendes NDF.
* Det må tilstrebes å holde reise- og oppholdsutgifter på et nøkternt nivå.
Diett dekkes ikke.
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