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Regler for udskrivelse af konkurrencer om kunstneriRegler for udskrivelse af konkurrencer om kunstneriRegler for udskrivelse af konkurrencer om kunstneriRegler for udskrivelse af konkurrencer om kunstneriske opgaver ske opgaver ske opgaver ske opgaver     
 
    
1111. Reglernes anvendelsesområde Reglernes anvendelsesområde Reglernes anvendelsesområde Reglernes anvendelsesområde  
Reglerne anvendes ved konkurrencer om løsning af kunstneriske opgaver, som billedkunstnere indbydes til.  
 
2. Konkurrencetyper2. Konkurrencetyper2. Konkurrencetyper2. Konkurrencetyper 
Der skelnes mellem to slags konkurrencer:  
 

• Den åbne konkurrence Den åbne konkurrence Den åbne konkurrence Den åbne konkurrence  
Uden afgrænsning af deltagere – eller afgrænset geografisk, fagligt, organisationsmæssigt eller på 
lignende måde. 

• Den lukkede konkurrence Den lukkede konkurrence Den lukkede konkurrence Den lukkede konkurrence  
 Afgrænsning ved indbydelse af navngivne kunstnere. 

 
3. Bedømmelseskomite 3. Bedømmelseskomite 3. Bedømmelseskomite 3. Bedømmelseskomite  
Der udnævnes en dommerkomite i hvilken en eller flere professionelle kunstnere bør deltage. 
Udskrivningsbetingelserne skal være i overensstemmelse med disse regler for konkurrencer. 
 
4. Deltagelse4. Deltagelse4. Deltagelse4. Deltagelse  
Konkurrenceprogrammet skal angive, om det er en lukket eller åben konkurrence. 
 
5. Udskrivelse 5. Udskrivelse 5. Udskrivelse 5. Udskrivelse  
Den åbne konkurrence offentliggøres mindst 3 måneder inden indleveringsdatoen. 
Indbydelse til deltagelse i den lukkede konkurrence skal være de involverede kunstnere i hænde ligeledes 3 
måneder inden indleveringsfristen. De deltagende kunstneres navne oplyses i indbydelsen.  
 
Specificering følger:   
Regler for dommerkomiteens arbejde. 
Retningslinjer for form og indhold af udskrivelse af konkurrenceprogram. 

 
 

Regler for dommerkomiteens arbejdeRegler for dommerkomiteens arbejdeRegler for dommerkomiteens arbejdeRegler for dommerkomiteens arbejde    
 
    
1. Dommerkomiteens medlemmer 1. Dommerkomiteens medlemmer 1. Dommerkomiteens medlemmer 1. Dommerkomiteens medlemmer  
Dommerkomiteen skal bestå af et ulig antal medlemmer. 
Dommerkomiteen skal være fuldtallig ved den endelige afgørelse. 
 
2. Dommerkomiteens bedømmelse 2. Dommerkomiteens bedømmelse 2. Dommerkomiteens bedømmelse 2. Dommerkomiteens bedømmelse  
Dommerkomiteens bedømmelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter indleveringen af udkastene. 
 
3. Dommerkomiteens udtalelse 3. Dommerkomiteens udtalelse 3. Dommerkomiteens udtalelse 3. Dommerkomiteens udtalelse  
Efter konkurrencens afvikling skal dommerkomiteen underrette deltagerne om konkurrencens udfald med 
begrundelse for udpegning af vinderudkast, fordeling af præmiebeløb og evt. indkøb. 
Straks herefter skal vindernes navne offentliggøres. 
Efter offentliggørelsen bør udkastet udstilles offentligt.  
 
4. Videreførelse af konkurrenceprojektet4. Videreførelse af konkurrenceprojektet4. Videreførelse af konkurrenceprojektet4. Videreførelse af konkurrenceprojektet 
Dommerkomiteen kan beslutte, at der er flere ligeværdige udkast, i så fald kan konkurrencen videreføres 
som lukket konkurrence.  
 
5. Habilitet 5. Habilitet 5. Habilitet 5. Habilitet  
De almindelige regler for habilitet skal gælde. 



  

    
    
    
    

Retningslinjer for form og indhold af udskrivelse af konkurrenceprogramRetningslinjer for form og indhold af udskrivelse af konkurrenceprogramRetningslinjer for form og indhold af udskrivelse af konkurrenceprogramRetningslinjer for form og indhold af udskrivelse af konkurrenceprogram 
 
 
1. Udskrivelse 1. Udskrivelse 1. Udskrivelse 1. Udskrivelse  
Udskrivelsen skal indledningsvis indeholde oplysning, om konkurrencereglerne er i overensstemmelse med 
Billedkunstnernes Forbunds (Bkf) retningslinjer. 
Der skal være en frist på mindst 3 måneder fra offentliggørelsen til indleveringsdatoen. 
 
1.11.11.11.1    Konkurrencens art og formål Konkurrencens art og formål Konkurrencens art og formål Konkurrencens art og formål  
Det skal tilkendegives om konkurrencen er lukket eller åben. 
 
1.2. Betingelser for deltagelse 1.2. Betingelser for deltagelse 1.2. Betingelser for deltagelse 1.2. Betingelser for deltagelse  
Ved åbne konkurrencer skal det klart fremgå, hvem der er berettiget til at deltage. 
 
1.3. Præmier/honorarer 1.3. Præmier/honorarer 1.3. Præmier/honorarer 1.3. Præmier/honorarer  
Skal oplyses ved udskrivelsen. 
 
1.4. Anonymitet 1.4. Anonymitet 1.4. Anonymitet 1.4. Anonymitet  
Alle åbne konkurrencer skal indtil bedømmelsen afsluttes, gennemføres med anonymitet for deltagerne. 
 
2. Præmieringsmodeller 2. Præmieringsmodeller 2. Præmieringsmodeller 2. Præmieringsmodeller  
Følgende modeller kan anvendes ved både lukkede og åbne konkurrencer: 
 
A. Udskriveren honorerer alle indsendte forslag og er ikke forpligtet til at realisere nogen af forslagene. 
 
B. Udskriveren honorerer ikke indsendte forslag, men forpligter sig til, at lade vinderforslaget realisere.  
 
C. Udskriveren præmierer et eller flere af deltagernes forslag. 
 
3. Yderligere indhold 3. Yderligere indhold 3. Yderligere indhold 3. Yderligere indhold  
De fysiske betingelser for opgavens udførelse skal klart fremgå. 
Ligeledes specificering af de krav der stilles til det indleverede konkurrencemateriale. 
 
4. Konkurrenceudgifter 4. Konkurrenceudgifter 4. Konkurrenceudgifter 4. Konkurrenceudgifter  
Ordregiveren afholder samtlige udgifter i forbindelse med konkurrencens afvikling. 
 
5. Rettigheder til konkurrence5. Rettigheder til konkurrence5. Rettigheder til konkurrence5. Rettigheder til konkurrenceudkastudkastudkastudkast 
Det skal klart fremgå af konkurrencematerialet, at de deltagende kunstnere har ejendoms- og ophavsretten 
til indsendte forslag.  
    
6. Forsikring 6. Forsikring 6. Forsikring 6. Forsikring  
Indleverede værker holdes forsikrede for konkurrenceudskriverens regning fra indleveringsfristen og til de 
atter er i kunstnerens varetægt. 
 
7. Returnering 7. Returnering 7. Returnering 7. Returnering  
Returnering af udkastene påhviler konkurrenceudskriveren og sker på dennes regning og på samme måde 
som ved indsendelsen.  
 
8. Klage8. Klage8. Klage8. Klage     
Klage over konkurrenceafviklingen skal være indsendt til dommerkomiteen inden 3 uger efter at resultatet 
er bekendtgjort. 
Dommerkomiteens stillingtagen skal være meddelt klageren senest 3 uger efter afsendelsen af klagen.  
 
 


