
Kjære Kondis-reporter 
 

Nå har betalingsløsningen i Imageshop vært klar en stund. Den har blitt grundig testet av Espen Ringom og alt 

ser ut til å fungere godt.  

 

Alle bildene som skal brukes på kondis.no skal lastes opp høyoppløselige til Imageshop.no/no/kondis. Når vi da 

får henvendelser fra presse eller privatpersoner om kjøp av bilder som har stått på kondis.no, kan vi henvise til 

Imageshop og på den måten redusere det administrative arbeidet rundt bilder. Interessen for kjøp er alltid 

størst rett etter at arrangementet er gjennomført. Det kan derfor være en god arbeidsrutine å først velge ut de 

bildene du vil bruke i saken, og deretter laste disse opp i Imageshop. Du kan i samme slengen laste opp noen 

bilder ekstra som du ønsker å legge ut for salg eller som du tror kan være interessante for andre kondis.no-

reportere ved en seinere anledning.  

 

Merk deg at det er kun høyoppløselige filer som skal lastes opp til Imageshop. Når du seinere vil bruke disse i 

en artikkel på kondis.no, vil systemet automatisk skalere ned bildet til lavere oppløselighet under 

nedlastningen. Ikonet for å hente bilder fra Imageshop, finner du ved siden av bildeikonet i kondis.no/admin. 

Prøv det ut, og du vil bli overrasket over hvor lettvint det er å bruke bilder som finnes i Imageshop.  

 

Jeg vil anbefale deg til å lage link til Imageshop i artikler du skriver på kondis.no dersom du har flere bilder enn 

de du bruker i artikkelen på kondis.no. En link kan også brukes for å reklamere for kjøp av bilder i Imageshop.  

 

Inntektene fra salget av bilder fra Imageshop vil deles mellom fotografen og Kondis, og vil være en glimrende 

mulighet for å gi penger i kassa til både frivillige medarbeidere og organisasjonen. Det er ikke avklart ennå 

hvordan fordelingsnøkkelen blir. Kondis har kostnader til leie av serverplass for bildene og for drift av selve 

kortbetalingsløsningen. Det er derfor ikke sikkert vi kan dele 50:50, men vi skal komme fram til en løsning som 

både du og Kondis vil finne tilfredsstillende.  

 

Per i dag er prisene for kjøp av bilder som følger: 

• Medlemmer 50 kr 

• Ikke-medlemmer 100 kr 

• Presse, organisasjoner osv 500 kr 

 

De som ønsker å kjøpe bilder må oppgi om de er privatperson eller bedrift og om de er medlem eller ikke-

medlem når de lager seg en profil ved kjøpet av bildene. Deretter kommer prisen deres direkte opp i 

bildevisningen i tilknytningen til bildene.  

 

Som reporter har du fri nedlastning av bilder fra Imageshop. Du kan også laste ned bilder direkte uten å gå om 

betalingsløsningen.  

 

Jeg vil ønske deg lykke til i arbeidet med Imageshop og kondis.no. Dersom du  ikke har brukerprofil i 

Imageshop med mulighet til å legge inn bilder, kan du sende meg en e-post så skal jeg ordne med rettigheter, 

profil og sende deg en bruksanvisning. Rune Wiborg i Screentek (de som har levert Imageshop) stiller også opp 

på telefon og veileder ved behov.  

 

God fornøyelse! 

 

Med vennlig hilsen 

Marianne Røhme 

 

Daglig leder i Kondis 

- norsk organisasjon for kondisjonsidrett 

Tlf: 415 09 061 

 

 
 


