
Fotografering og streaming under AdO Cup 
Under AdO Cup vil det være livestreaming av stevnet samt at det også vil være offisiell fotograf til 
stede. I innbydelse til AdO Cup er det tatt forbehold om dette. Dersom det er utøvere som av en eller 
annen grunn ikke samtykker til dette så må det sendes skriftlig melding om dette til arrangør. Vi vil 
da sørge for at aktuell person ikke fremkommer på livestream eller offisielle bilder. 
 

Fra innvitasjon til AdO Cup: 

 

link til bestilling av fotografering under AdO Cup 

Ado Cup 2022 - fotografering 
I forbindelse med AdO Cup 2022 vil det være en fotograf til stede på finaleøktene. Fotografen 

har mulighet til å ta bilder av noen få svømmere i hver øvelse, men hvem det blir er i 

utgangspunktet litt tilfeldig. Samtlige bilder blir gjort tilgjengelig etter stevnet, og kan lastes 

ned gratis i lav oppløsning (640px). Høyere oppløsninger vil koste fra 20 til 100 kr, avhengig av 

størrelse. 

 

Du som ønsker å sikre deg gode bilder kan velge å kjøpe en fotopakke på forhånd, på vegne av 

klubb eller enkeltutøvere. Fotografen vil så langt det lar seg gjøre prioritere de som har inngått 

slike avtaler. Etter stevnet får du tilgang til en egen passordbeskyttet nettside, hvor du selv kan 

velge ut og laste ned avtalt antall bilder i høy oppløsning, samt eventuelt kjøpe enda flere. 

 

Se denne siden for eksempel på hvordan det vil se ut: https://gallery.aglenphoto.com/demo/ 

 

Prisen er 300 kr for 5 bilder, 450 kr for 10 bilder og 700 kr for 20 bilder, eller etter nærmere 

avtale.  

 

Det er vanskelig å garantere fine bilder, så alle forhåndsbetalte pakker kommer med full 

fornøydhetsgaranti - blir du ikke fornøyd med bildene får du pengene igjen. 

 

Tilbudet gjelder i utgangspunktet for finaleøktene, men ved stor interesse kan det bli aktuelt 

med fotografering også i forsøkene. 

 

Send inn det uforpliktende skjemaet under hvis dette høres spennende ut, så tar fotografen 

kontakt med deg. Dette er kun en interessemelding - ingenting er bindende før du og 

fotografen har avtalt detaljene. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxmZNd0CkkoGmhzJgtON2E7xJp0GhOVD0iQyeiIdSitOraiw/viewform?fbclid=IwAR3FTzQ2iW9U4uIZzU1Gxc4hU8GomdIi1-CtaBlk_w2yqMiE7Cxbnv_Fl0A
https://gallery.aglenphoto.com/demo/


 

Fotograf er Peter Aglen (Aglen Foto, org nr 919087722) 

 


