Studentkonkurransen 2011 - Informasjon til deltakere

Her finner dere informasjon om det praktiske rundt deltakelse i årets studentkonkurranse om bruk av
tre ute – Fremtidens trebruk. Har dere ytterligere spørsmål, send gjerne en mail til
trefokus@trefokus.no. Følg også med på www.trefokus.no.

Om konkurransen
I forbindelse med FNs skogår 2011 blir det arrangert en ministerkonferanse i Oslo 14.-16. juni. I
tilknytning til denne konferansen vil det foregå ulike aktiviteter i Spikersuppa og på Rådhusplassen
med skog og tre som tema.
I denne forbindelse arrangerer vi studentkonkurransen Fremtidens trebruk. Konkurransen arrangeres
i samarbeid med AHO og UMB, men er også åpen for andre interesserte studenter. Tema for
konkurransen er Innovativ bruk av tre ute. Innenfor denne rammen kan man lage elementer til et
valgfritt uteanlegg, for eksempel en del av en hage, park, en lekeplass, et venteområde eller annet.
Deltagende grupper skal selv bygge sitt bidrag dersom det blir valgt ut.
Studentene kan jobbe i grupper på opp til fem personer. Hovedmaterialet skal være tre, men dette
kan kombineres med andre materialer. Arrangør er behjelpelig med å skaffe nødvendige
trematerialer, andre materialer må deltaker ordne selv.
En jury velger ut utstillingsbidrag som skal vises i Oslo sentrum i forbindelse med
ministerkonferansen. Juryen vil legge vekt på kreative løsninger, god trebruk, miljøaspekter og visuell
opplevelse. Vinnerbidraget er sikret å bli stilt ut i Oslo sentrum 14. juni i år, og får dessuten en
premie på kr 15.000,-.

Krav til skisse som skal leveres 15.04
Deltagende grupper sender inn en skisse med sitt konkurransebidrag innen 15.04. Skissen skal danne
grunnlag for juryens arbeid med å velge ut de bidragene som skal bygges og stilles ut i Oslo sentrum i
juni.
Skissen skal bestå av en skriftlig beskrivelse av prosjektet, minst to bilder/tegninger/grafiske
fremstillinger e.l som kan gi juryen et inntrykk av det som skal bygges, samt en omtrentlig
materialliste over trematerialer man ønsker at Trefokus skal skaffe. Det forutsettes at man tar
utgangspunkt i standard dimensjoner og kvaliteter (se for eksempel www.moelven.no, produkter og
tjenester). Maksimalt omfang er 5 A4-sider.
Fordi juryeringen skal foregå anonymt, er det viktig at skissen ikke merkes med navn. Navn og
konktaktdata (mail, telefonnummer og studiested) til opphavspersoner skal i stedet stå i følgemailen.
Dette blir plassert i en lukket konvolutt til juryen er ferdig med sitt arbeid.

Skissen sendes digitalt til trefokus@trefokus.no innen midnatt 15.04. Merk temafeltet med
”Studentkonkurranse 2011 - påmelding”

Krav til selve konkurransebidraget
Konkurransebidraget skal gi et forslag til fremtidsrettet bruk av tre utendørs. Hovedmateriale skal
være tre. Det er tillatt å kombinere med andre materialer, men disse må deltaker skaffe selv.
Vi har begrenset tid på utstillingsstedet i sentrum, derfor må prosjektet bygges på annet sted (for
eksempel ved studiestedet) og fraktes til utstillingen. Prosjektet må ut fra dette være praktisk å
flytte. Det vil være hensiktsmessig å tenke elementer/seksjoner som kan kobles sammen etter
transport.
Maksimalt omfang er 6 europaller (en europall er 800x1200 mm). Prosjekter som trenger en form
for fundamentering må bygges på europaller, og disse må sikres tilstrekkelig stabilitet. Det er ikke
anledning til å forankre noe i grunnen på utstillingsstedet.
I utstillingsperioden vil anlegget være åpent for publikum av alle slag. Det er derfor viktig å tenke på
sikkerhet, stabilitet og tilstrekkelig dimensjonering.

Praktisk rundt utstillingen i Oslo Sentrum 14. juni
Vi ordner transport av utstillingsbidrag fra AHO/UMB. Vi vil også prøve så godt vi kan å bidra til å
finne løsninger for deltakere fra andre studiesteder etter nærmere dialog. For disse deltakerne
anbefaler vi at man beregner å ferdigstille sitt bidrag tidligere enn 13. juni, slik at det er tid til frakt.
Deltakerne må være tilgjengelige både ved opplasting og ved montering i utstillingsområdet.
Nærmere tidsplan for frakt blir lagt etter at utstillingsbidragene er bestemt.
Etter utstillingens avslutning blir området ryddet på hurtigste måte. Hvis noen ønsker å beholde sitt
utstillingsbidrag, må uttransportering avtales på forhånd. Arrangør tar ikke ansvar for bidragene etter
avsluttet konkurranse.

Lykke til!
Med vennlig hilsen
Tone Haugen-Flermoe, Trefokus

