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Medlemskonkurranse 2019 
 

TREKANT 
 

 

Alle medlemmer inviteres til å delta. 

La deg inspirere til å utforske TREKANT som tema for en quilt til medlemskonkurransen. 

 

Krav til konkurransebidraget 
 

KLASSER 

 Tradisjonell 

 Åpen 

 Åpen/Tradisjonell 

Gruppe 

 I Tradisjonell og Åpen klasse skal hele bidraget (design, trykk el. 

annen overflatebehandling, søm og quilting) være gjort av en og 

samme person. 

Klassen Gruppe Åpen/Tradisjonell er for alle bidrag laget av to eller 

flere personer. På registreringsskjemaet må det tydelig gå fram hvem 

som har bidratt med hva. 

 

Innsender velger selv klasse ved påmelding. Hvis juryen ser at et bidrag med fordel kan juryeres i en 

annen klasse kan de flytte quilten, forutsatt at innsenderen har godkjent slik flytting på 

påmeldingsskjema. 

 

STØRRELSE 

I NQFs medlemskonkurranse  

har årsmøtet vedtatt  

at bidrag skal være: 

Minimum 0,5 m2 

Maksimum 150 cm x 220 cm 

 

Minimum 0,5 m2  

er for eksempel minst:  

25 cm x 200 cm 

40 cm x 125 cm 

50 cm x 100 cm 

71 cm x 71 cm 

 På NQFs Årsmøtehelg velges en Publikums favoritt blant 

bidragene i konkurransen og medlems-utstillingen. NQF sender 

den som vår representant til EQAs galleri Diversity in Europe på 

The Festival of Quilts. Vil du gjøre din quilt valgbar for dette må 

den følge både NQFs og EQAs krav til størrelse.  

 

EQAs krav til størrelse:  

Minimum høyde og bredde 100 cm 

Minimum omkrets 400 cm 

Maksimum bredde 250 cm  

Maksimum høyde 250 cm 

Maksimum omkrets 900 cm 

 

TEKNIKK 

Bidraget skal bestå av tre lag og skal være quiltet eller permanent sammenføyd på annen måte. 

 

MONTERING 

Alle veggtekstiler må ha standard veggoppheng, dvs. en 10 cm høy kanal for oppheng på baksiden.  

Bidraget kan ikke være montert i glass og/eller ramme. 

Forsiden av quilten skal ikke ha noen form for signatur.  

En navnelapp skal være montert på baksiden av bidraget, nederst i venstre hjørne sett fra baksiden.  

På tredimensjonale bidrag settes den der den synes minst, f.eks. under eller inni. 

Navnelappen dekkes til med en stoffbit slik at innsender kan være anonym for juryen. Bruk store 

tråklesting så jurysekretæren og utstillingskomiteen kommer til om nødvendig og får den enkelt av ved 

opphenging.  

 

KUN UPUBLISERTE BIDRAG 

I NQFs konkurranser kan ikke en quilt som tidligere har deltatt i noen konkurranser, eller vært publisert 

offentlig, delta.  

  



Premiering og utstilling 
 

Det må være minst åtte bidrag til bedømming i hver klasse for at disse skal juryeres. 

Ved færre bidrag kan juryen velge å gi 1. og ev. 2. plass dersom det er en eller to quilter som utmerker 

seg særskilt. 

I hver klasse kan juryen dele ut inntil 6 000 kroner. De deler også ut diplom for Beste håndverk. 

NQF planlegger Årsmøtehelg med utstilling på Sundvolden Hotel 15.–17. mars 2019. Vi tar generelt 

forbehold om nok bidrag og sterk nok økonomi til at utstilling og juryering kan gjennomføres.  

 

Påmelding og innlevering 
 

PÅMELDINGSFRIST: 1.12.2018 

Betal kr 200 til NQFs konto ved kasserer. Gebyret dekker deler av NQFs utgifter til juryering og ev. 

returporto og refunderes ikke. 

Send en e-post (eller et brev) innen 1. desember 2018 til utstillingskomiteen om at du vil være med i 

konkurransen. Inkluder ditt navn, medlemsnummer, postadresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer.  

 

INNLEVERINGSFRIST: 1.02.2019 

E-POST: Alle som kan sender foto av bidraget, utfylt registreringsskjema og anonym egenerklæring i e-

post til utstilling@nqf.no innen 1. februar.  

 

Innlevering av bidrag 

HVORDAN: Når du sender/leverer selve konkurransebidraget må du legge ved:  

 et foto av bidraget 

 kopi av utfylt registreringsskjema  

 kopi av anonym egenerklæring om bidraget 

NÅR: Pakken må være poststemplet/levert senest 1. februar 2019.  

HVOR: Etter at du har meldt deg på vil du få informasjon om hvor du skal sende/levere ditt bidrag.  

 

Oppdatert registreringsskjema og anonym egenerklæring vil bli lagt på nettsiden i løpet av sommeren.  

 

Betaling av gebyr 

Norsk Quilteforbund 

Konto nr. 7877 06 98447 

v/ kasserer  

kasserer@nqf.no 

 Spørsmål rettes til: 

Utstillingskomiteen 

utstilling@nqf.no  

v/ Ingrid Olavsdotter Nesland 

Godhaugen 17, 6522 Frei 
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