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Årets Pressefoto 2021

Konkurrenceår: 2021

Upload start: 1. december 2021 kl. 20.00 

Deadline: Onsdag den 5. januar 2022 kl. 20.00 

Foto video

Filnavn Ingen specialtegn - brug kun tegnene 
a-z og 0-9 + .jpg 

Ingen specialtegn - brug kun tegnene a-z 
og 0-9 + .mov 
 
Filnavn skal indeholde: 
medlemsnummer_KAT_titel.mov  
 
hvor KAT er: TVK for det korte, TVL for det 
lange, og TVA for visuel webproduktion. 

Filtype Jpg, 8 bit, kvalitet 10, max 10MB H.264 - MOV eller MP4 format 

Farverum Adobe RGB

Størrelse: Mindst 4000 px og max 6000 px på 
længste led og i 300dpi - max 10mb

1920x1080p 

Frame rate 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, og 60 
fps 

Lyd 44-48 kHz

Max antal: 35 stk 9 stk 

Hjælp https://vimeo.com/help/compression 

OBS: Skal også uploade stillbillede. 

Link: app.pressefotografforbundet.dk 

Deltagergebyr 250,- kr 

Denne miniguide understøttes af regler og retningslinier på aap.pressefotografforbundet.dk 

Hotline upload/teknik: 23245222 

Hotline regler: 30382871 

Pressefotografforbundet - Gammel Strand 46, 1202 København K - 3342 8000 

https://vimeo.com/help/compression
http://app.pressefotografforbundet.dk
http://aap.pressefotografforbundet.dk
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ÅP 2021 - Opskrift upload billede/video 


Årets Pressefoto 2021 

Login på aap.pressefotografforbundet.dk 

Betal deltagergebyr

Udfyld og bekræft deltagerinfo

Upload billeder/video bidrag

Vælg Upload billeder/video

Foto Video 

Enkelt billede Vælg foto (du kan uploade flere fotos 
ad gangen) 

Vælg stillbilleder (du kan uploade flere 
stillbilleder/screendump ad gangen) 

Tryk opret bidrag ved billedet Tryk opret bidrag ved billedet 

Vælg fotobidrag Vælg videobidrag

Vælg kategori Vælg kategori

Udfyld beskrivelse Udfyld beskrivelse

Udfyld medie (er der ikke noget 
medie skriv freelance)

Udfyld varighed 

Udfyld sted Filnavn på video

Udfyld dato Klik på link for at komme til upload 
mappen.

Gem bidrag Upload filen til dropbox mappe (OBS er 
det et web link - sæt weblink ind i filnavn 
på video feltet).

Billedet vises i oversigten over dine 
billeder. Du kommer til oversigten ved 
at trykke på PF-logoet i øverste 
venstre hjørne

Udfyld kreditering

Fortsæt dine uploads af billeder Gem bidrag

Serie billeder Opret serier - vælg på oversigtssiden 
den kategori du vil oprette en serie i. - 
Der skal være oprettet enkeltbilleder i 
en kategori for at du kan lave en 
serie. 

Du kan se dine samlede videouploads på 
oversigtssiden. Du kommer til oversigten 
ved at trykke på PF-logoet i øverste 
venstre side. 

Tryk opret serie

Udfyld titel

Klik af hvis dommerne ikke må plukke 
enkelt eller flere billeder ud af serien.

(fortsættes næste side)

Klik af hvis dommerne ikke må plukke 
video og vise den på udstillingen selv om 
den ikke er nomineret.

Pressefotografforbundet - Gammel Strand 46, 1202 København K - 3342 8000 

http://aap.pressefotografforbundet.dk
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Er I flere om en serie skal I klikke af i 
JA for tilføje den/de medlemmer der 
deltager med navn og medlems nr. - 
Hvis I er flere om en serie kan der 
ikke plukkes billeder ud af serie. 

OBS alle der deltager fælles om en  
serie skal være tilmeldt og skal 
ligeledes indsende samme serie.

Hvis flere PF-medlemmer sammen 
producerer et tv- indslag eller et 
multimedieprojekt, skal det tydeligt 
fremgå, at der er mere end én 
ophavsmand til det indsendte. Husk 
derfor at skrive alle navne og 
medlemsnumre på materialet eller ved 
upload.

Klik på billederne i højre side og 
arranger dem i den rette rækkefølge.

Gem Serie

Husk at vælge mit sjoveste og bedste 
billede.

Når du er færdig tryk afslut.

Tryk igen - JA afslut.

TILLYKKE DU DELTAGER NU I ÅRETS PRESSEFOTO 2021

Vil du flytte eller slette et billede/video skal du gå til den kategori du vil fjerne/slette et billede fra og vælg rediger/slet 
på billedet.

Årets Pressefotograf-kollektionen kan vælges på tværs af alle indsendte fotos.  
 Dog skal alle kollektions foto være taget i konkurrenceåret en sammensættes under Årets Pressefotograf

Pressefotografforbundet - Gammel Strand 46, 1202 København K - 3342 8000 


