
 
 

Konkurrence regler - udgave 3 – den 2022-01-18.  

Konkurrence - årets Perle 

- Der er et emne til årets konkurrence og perlen skal være indenfor emnet. 

- Glasperlen skal være lavet af det medlem, som Glasperlen repræsenterer. 
- Glasperlen bør ikke være offentliggjort andre steder før træffet 
- Der skal sammen med perlen afleveres en tekst der beskriver perlen og hvordan den er 

indenfor emnet. Fx emne = ”latticino” 

”Min perle er inspireret af de smukke fugle i naturen og vingerne er dekoreret med 

latticino stringer” 

- Hvis der indgår komponenter i glasperlen, som ikke er lavet af det enkle medlem - 
eksempelvis: stringer, murrini, filigrana, latticino m.m. så skal dette beskrives i den tekst 
som medfølger glasperlen, således at dette kan indgå i vurdering ved valg af bedste perle. 

- Alle medlemmer af foreningen kan deltage med max 1 perle 

- Perlen skal sendes ind til foreningen, på den senest udmeldte dato.  

- Eventuelle foto af emnet sendes til foreningen, på den senest udmeldte dato. 

- Der præmieres de 3 bedste perler og disse findes vha. 

o Elektronisk afstemning blandt foreningsmedlemmer, en stemme pr. medlem. 

o Gæster ved træffet får også mulighed for at stemme, medlemmer kan kun stemme 

elektronisk 

o I tilfælde af stemmelighed afgøres placering, ved at  

 Medlemmernes elektroniske stemmer vægtes højest 

 Hvis der stadig er stemmelighed – foretages der lodtrækning 

Konkurrence – monteret perle 
 

- Der er ingen emne til konkurrence om årets monterede perle. 
- Den/de monterede perler skal være lavet af det medlem, som monteringen repræsenterer. 
- Monteringen bør ikke være offentliggjort andre steder før træffet 
- Sammen med den/de monterede perler afleveres en tekst der beskriver monteringen, 

hvad der er ved glasses som deltageren ønsker at fremhæve. Fx 

”Jeg vil med min montering på en enkel måde fremhæve glassets mange nuancer i blå og 

vise hvor smuk …..”  

- Den monterede perle udstilles uden øvrige rekvisitter. 



- Monteringsarbejdet skal være udført af det enkle medlem som repræsenterer denne 
montering. Benytter man halvfabrikata skal dette være beskrevet i den tekst som følger 
den monteret perle, således at dette kan indgå i vurdering ved valg af bedste montering.  

- Monteringen skal være så holdbar, at emnet kan tåle at blive fragtet og flyttet, det skal 

kunne fragtes, pakkes ud, udstilles, pakkes ind igen, både på træffet og ved en evt. 

efterfølgende udstilling. 

- Alle medlemmer kan deltage med max. Én kreation. 

- Monteringen skal sendes ind til foreningen, på den senest udmeldte dato. 

- Eventuelle foto af emnet sendes til foreningen, på den senest udmeldte dato. 

- Der præmieres de 3 bedste monterede perler og disse findes vha. 

o Elektronisk afstemning blandt foreningsmedlemmer, en stemme pr. medlem. 

o Gæster ved træffet får også mulighed for at stemme, medlemmer kan kun stemme 

elektronisk 

o I tilfælde af stemmelighed afgøres placering, ved at  

 Medlemmernes elektroniske stemmer vægtes højest 

 Hvis der stadig er stemmelighed – foretages der lodtrækning 

 
Vedrørende fotografering af emne til årets konkurrence. 
 

Ønsker deltageren selv at fotografere sit emne til konkurrencen, så er det også tilladt under 

nedenstående betingelser.  

- Vi skal have minimum 2 – maksimum 4 billeder af emnet med neutral baggrund (hvid eller 

grå) og en billedkvalitet på minimum 1650 x 1240 pixel, format jpg eller png. Hvis du 

ønsker at aflevere i andet format, så kontakt modtager, for at aftale om formatet kan 

godkendes.  

 
 
 


