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Dansk Bonsai Selskab afholder årligt en konkurrence for at udvælge et 

Dansk Bonsai Talent mellem sine medlemmer. 
 

Udvælgelsen sker med henblik på vinderens deltagelse i EBA’s New Talent 

Competition (NTC) ved det kommende års EBA kongres. 
 

Som hovedregel sker udvælgelsen ved konkurrence. Kan konkurrencen ikke afholdes 

grundet manglende tilmeldte, kan udvælgelsen ske ved en bestyrelsesbeslutning, 

hvis der findes egnede emner. 
 

 

 

 

Regler for Dansk Bonsai Selskabs Talentkonkurrence. 
 

Deltagelse: 
Talentkonkurrencen afholdes, hvis der er fire til otte deltagere, og alle medlemmer af Dansk Bonsai Selskab 

kan deltage. Undtaget herfra er tidligere vindere af EBA’s NTC.  

 

Tilmeldingsfristen er 7-10 dage før afholdelse af konkurrencen, for at der er tid til anskaffelse af egnede 

træer til konkurrencen.  

 

Det er kun deltagere som har tilmeldt sig inden tidsfristens udløb, der kan deltage i konkurrencen.  

 

Vinderen af konkurrencen har til opgave at repræsentere Danmark i det kommende års EBA NTC. Det er 

derfor enhver deltagers pligt, inden tilmelding, at sikre sig, at man er i stand til at deltage i det kommende 

års EBA kongres. 

 

Materiale: 
Dansk Bonsai Selskab anskaffer og leverer de træer, som deltagerne skal arbejde på under konkurrencen. 
Der anskaffes mindst et træ mere end antallet af tilmeldte deltagere og Dansk Bonsai Selskab vil bestræbe 
sig på, at træerne er af ensartet kvalitet.  
 



Træerne, som deltagerne skal arbejde på, nummereres og udstilles for offentligheden og 
dommeren/dommerne forud for konkurrencen. 
  
Umiddelbart inden konkurrencen starter tildeles deltagerne de nummererede træer ved lodtrækning. 
 
Deltagerne kan, efter konkurrencen og bedømmelsen er afsluttet, erhverve deres træ for et beløb, fastsat 
af Dansk Bonsai Selskab. De træer som deltagerne ikke erhverver, kan erhverves af andre. 
 

 

Konkurrencen øvrige rammer: 

Konkurrencens varighed er 3 timer. Efter 2,5 time orienteres deltagerne om, at der er 30 minutter tilbage af 

konkurrencen.  

 

Ud over dommerne/dommeren, udpeger bestyrelsen en ansvarlig for konkurrencen, der skal stå for det 

praktiske i forbindelse med afholdelse af konkurrencen. Fx lodtrækning, opsyn, sikring af ligeværdig 

deltagelse etc. 

 

Konkurrencen er åben for offentligheden under hele forløbet.  Dog er kommunikation med deltagerne 
omkring deltagernes emne og arbejde ikke tilladt. Enhver coaching af en deltager under konkurrencen 
diskvalificerer deltageren efter 1 forudgående advarsel. 
 
Når konkurrencen er slut, skal træerne opstilles i den position de skal ses  i, med tydelig angivelse af træets 
forside, og med det nummer træet blev mærket med ved lodtrækningen. 
Træerne må på ingen måde være mærket med den enkelte deltagers navn. Kun nummeret må fremstå til 
den forestående bedømmelse. 
 
Deltagerne skal forlade området, hvor konkurrencen har fundet sted, således at dommerne/dommeren  
kan bedømme træerne. Dommerne/dommeren nedskriver efter endt bedømmelse hvilket træ 
vedkommende har som nummer 1 og nummer 2, herefter afleveres det underskrevne bedømmelsesskema 
til den af bestyrelsen udpegede ansvarlige for konkurrencen. 
 

Bedømmelse: 
I konkurrencen foretages bedømmelsen af 2-3 danske dommere, eller en udenlandsk dommer uden 
relation til deltagerne. Dommerne er udpeget af DBS. Hvis talentkonkurrencen gennemføres i tilknytning til 
et arrangement, hvortil der er indbudt en udenlandsk demonstratør eller lignende, vil denne som 
udgangspunkt blive brugt som dommer. 
 
Bedømmelse er et personligt og subjektiv valg, og er derfor afhængig af dommerens æstetiske præference 
og indsigt i bonsai. 
 
Enhver dommer bør kun bedømme det udførte arbejde, og ikke tage stilling ud fra personlige eller 
professionelle relationer i forhold til deltagerne.  
 
Dommerne/dommeren bør tage følgende overvejelser med i sin betragtning når vedkommende bedømmer 
de udførte arbejde: 
 

A: Arkitektur: Ide – Originalitet  



B: Stilart: Lever stilarten op til udførelsen, er der balance i træet etc. 
C: Teknik: Herunder pålægning af tråd, bukning af grene, udførelse af Jin/Shari etc. 
D: Botanik: Perspektivet for den videre dyrkning, kan træet overleve 
E: Samlet indtryk: Hvordan harmonerer den samlede udførelse i forhold til det arbejde der er 
udført. 

 
Dommerne/dommeren bør ligeledes kigge efter nebari og hvis der ikke forefindes en sådan på deltagernes 
materiale skal dette ikke indgå som straf men det skal for dommerne/dommeren være tydeligt at 
deltageren har gjort en aktiv indsats for at finde denne. 
 
Ligeledes bør det ikke komme en deltager til skade, hvis dennes materiale ikke har stamme etc. det er 
dommernes/dommerens opgave at bedømme udførelsen ud fra det materiale som deltageren har haft til 
rådighed og ikke materialets kvalitet inden udførelsen. 
 
Dommerne/dommeren vil ved bedømmelsens start få udleveret et scorekort som udfyldes efter 
forskrifterne på arket.   
 
Dommerne/dommeren vil efterfølgende nedskrive sin vinder (det træ som scorer flest point) og nummer 2 
(det træ som scorer næst flest point) på scorekortet og overdrage dette til den ansvarlige for konkurrencen, 
der må ikke tales sammen under bedømmelsen eller diskuteres indbyrdes med hinanden. 
Dette for at sikre at alle dommere ikke påvirkes af andre, men kommer med deres egen vurdering. 
 
Efter indgivelsen af stemmesedler tæller den af bestyrelsen udpegede ansvarlige, stemmerne op og ved 
stemmelighed genindkaldes dommerne/dommeren for at nå frem til enighed om plads nummer 1 og plads 
nummer 2. 
Det er til enhver tid de 2 træer der har fået flest stemmer der indgår i denne votering, alle andre træer er 
ikke i spil og nummer 1 og 2 skal findes ud fra disse 2 træer. 
 
Resultatet overdrages af den af bestyrelsen udpegede ansvarlige efter endt konkurrence og bedømmelse til 
et eller flere bestyrelsesmedlemmer og offentliggøres efterfølgende ved en ceremoni eller anden 
højtidelighed.  
 
Scorekortene/scorekortet opbevares efterfølgende i DBS´s arkiv i min. 5 år, kortene må gerne opbevares 
elektronisk men skal være en dokumenteret kopi af originalen. 
 
Dommernes/dommerens valg af Dansk Bonsai Talent kan indklages for DBS’s bestyrelse, hvis der er 
begrundet mistanke om at bedømmelsen ikke er foregået med et objektivt syn i henhold til gældende 
regler. 
Bestyrelsen vil i så fald behandle denne klage på et ekstraordinært bestyrelsesmøde og tage stilling til 
hvorvidt der er entydige beviser for at der er foregået noget uregelmæssigt. 
Såfremt der ikke er entydige beviser for, at bedømmelsen ikke er foregået efter gældende regler, kan 
bestyrelsen ikke omstøde beslutningen og resultatet vil således blive stående som det var.  
 
Dommer / dommerne skal være kendt inden konkurrencens start. 
 

Præmiering: 
Den deltager, der har vundet konkurrencen modtager et diplom og har retten til at deltage som dansk 
repræsentant ved EBA’s NTC. 



Hvis vinderen ikke har mulighed for at deltage er det nummer 2 der erhverver retten til deltagelse. Hvis 
denne heller ikke har mulighed for deltagelse, deltager ingen i den europæiske konkurrence (EBA NTC) det 
efterfølgende år. 
 

Deltagelse i EBA’s NTC. 
DBS yder et tilskud på max. kr. 3.000 til deltagelsen i EBA’s New Talent Competition. Pengene udbetales 

af kassereren til faktiske dokumenterede udgifter til deltagerens transport, ophold og forplejning. 

 
 
 
Vedtaget af Dansk Bonsai Selskabs bestyrelse, den 29. juli 2014. 
 
 
Erling Klysner 
Formand 


