
  

Ung Cancer söker fotografer till Göteborgsvarvet! 
 
Är du professionell fotograf, studerar foto eller bara älskar att ta bilder på din fritid? Då 
kan du hjälpa oss på Ung Cancer!  
 
Ung Cancer behöver hjälp av 2-3 personer som ideellt vill arbeta som fotograf för Ung 
Cancer under Göteborgsvarvet den 18 maj.   
 
Under Göteborgsvarvet kommer över 600 personer att springa till förmån för Ung Cancer 
i ett av världens största halvmarathons. Det innebär att en del av anmälningsavgiften går 
direkt till Ung Cancers verksamhet och vi får möjlighet att fortsätta skänka stöd, tröst och 
gemenskap till unga vuxna cancerberörda i en tid när det är som svårast. 
 
Arbetet som ideell fotograf innebär att du hjälper Ung Cancer att fotografera under 
Göteborgsvarvet, material som vi sedan kan dela i våra kanaler. Ditt engagemang gör att vi 
istället kan lägga tid på vår kärnverksamhet – att finns där för unga vuxna cancerberörda. 
 
 Vad behövs? 
- En egen systemkamera (ej telefon) 
- Du ska kunna redigera bilderna efter Göteborgsvarvet, samt leverera dessa till Ung 
Cancer 
 
Självklart fotocreddar vi dina bilder vid användning i våra sociala kanaler. 
 
Kravspec/uppdragsbeskrivning 
 
Vi behöver personer som fotograferar på två eller flera platser under Göteborgsvarvet. 
Nedan beskrivs respektive uppdragsdel. Beroende på hur många som anmäler sig så kan 
de olika delarna göras i samma uppdrag. En gör punkt 1 och 3, en gör punkt 2 och 4. 
 
De två första punkterna är lättast att tidsbestämma då de är koncentrerade till före start, 
samt direkt efter. 
 
De två övriga punkterna handlar mer om väntan och att vara på rätt plats när löpare 
springer förbi/i mål. Eftersom alla springer olika snabbt så kan de vara i mål allt ifrån 1,5 h 
- 2,5 h efter starttid. 
 

1. Vid startområdet. (viktigast att fylla) 
De flesta av våra löpare startar i samma startgrupp. Vi skulle vilja se bilder 
på på våra löpare som laddar inför varvet. De har alla Ung Cancer/IcanIwill-
tröja på sig. Ensamma eller i grupp. Bilder på personer som visar att dom är 
taggade och glada. Gärna en blandning av uppställda bilder och in the 
moment-bilder. Närbilder, halvbilder, helbilder etc. 

 
2. I Slottskogen (0,5 - 1,5 km efter start) (viktigast att fylla) 

Direkt efter start springer alla löpare genom slottskogen. Här är en bra 
plats att fånga många personer i vår tröja på samma bild innan löparfältet 
splittras för mycket. Bilder på personer som springer. Gärna en blandning 



av bilder på någon som vinkar och in the moment-bilder. Närbilder, 
halvbilder, helbilder etc. 

 
 

3. Längst banan 
Här kan du bestämma själv var du står längst banan. En bra plats att fånga 
personer i vår tröja där det är mer öppna ytor är på hisingen. Just vid 
avenyn är det många som tittar och det kan därför bli svårare att 
fotografera just där. Bilder på personer som springer. Gärna en blandning 
av bilder på någon som vinkar och in the moment-bilder. Närbilder, 
halvbilder, helbilder etc. 

 
4. Vid målområdet 

Vi skulle vilja se bilder på på våra löpare som tagit sig igenom varvet. De har 
alla Ung Cancer/IcanIwill-tröja på sig. Ensamma eller i grupp. Bilder på 
personer som visar att dom är glada att dom klarat varvet. Dom har kanske 
sin medalj på sig. Gärna en blandning av uppställda bilder och in the 
moment-bilder. Närbilder, halvbilder, helbilder etc. Dessa får fotograferas 
precis efter att löparna kommer ut från Slottskogsvallen. 

 
 
Efter avslutat uppdrag levereras minst 20 färdigredigerade bilder till Ung Cancer veckan 
efter Göteborgsvarvet. Dessa levereras i högupplöst jpg (finns raw-filer tar vi gärna dessa 
också).’ 
 
Genom att utför uppdraget för Ung Cancer så godkänner du att bilderna används i Ung 
Cancer sociala kanaler samt kan komma att användas i kommersiellt syfte. 
 
 


