
Vi vil gjerne se hvordan livet underveis tur/retur Værøy er, og derfor oppfordrer vi alle som deltar til å dele 
bilder underveis på Instagram. Konkurransen starter kl 12.00 torsdag 29/5 og varer til lørdag 31/5 kl 17.00.

Om du merker bildene dine med #dnbbodoseil er du automatisk med i konkurransen vi har i samarbeid med DNB. 
Premien er en ettertraktet billett til Parkenfestivalen i august, og vinneren er den som får flest personer til å like bildet 
sitt. 
Det kan derfor være lurt å merke bildet med mer enn bare #dnbbodoseil. F.eks. #bodoseil, #nordlandoffshore, 
#bodø, #bodobylight, #visitbodo, #sunset, #lofoten, #norway, #sailing, #visitnorway osv. Vær kreativ, og skriv i 
tillegg gjerne fem ord om hvordan det ligger an og beskriv stemningen ombord! Konkurransen er åpen for alle. Også 
ikke-seilere.

Bildene deles fortløpende på vår Facebookside/gruppe og på regattaens hjemmeside, så dette er ikke bare en 
konkurranse, men en ypperlig sjanse til å vise verden for en flott seilas dette er! Vår Facebookside har nå fått egen 
Instagram-feed som dere finner oppe til høyre under toppbildet på siden. Denne vil vise alle Instagram-bilder som 
tagges med #dnbbodoseil, samt noen flere #-tagger. Bruk dette aktivt! :-)
-Ikke minst er det hyggelig for dem der hjemme å se hvordan det går ombord. 

InstaHæ? Ny på Instagram?
Instagram er en app som kan lastes ned til både apple- og androidtelefoner. Den brukes til å dele bilder og små 
videosnutter med andre brukere av tjenesten. 

Last ned, bruk to minutter på å opprette en profil, og du er i gang. 

Et av spørsmålene du vil få underveis er om profilen din skal være “lukket” eller ikke. Med lukket profil velger du 
selv hvem som kan “følge deg” og se bildene dine. Med mindre du ikke er svært privat er det få grunner til ikke å 
dele flotte seilbilder!

På Instagram kan man søke på hva man vil, for eksempel “sailing”. Appen skiller ikke mellom store og små 
bokstaver, og et raskt søk på “sunset”, “visitnorway” eller “bodø” gir deg masse treff. 

For at andre (venner, bekjente, vilt fremmede interesserte og regattakomiteen) skal kunne se bildene du deler er det 
smart å merke dem, eller hashtagge som det heter på nynorsk. På den måten blir bildene søkbare.
Det gjør du ved å skrive # foran et stikkord, for eksempel #dnbbodoseil som må til for å være med i konkurransen. 
Kjør gjerne på med mye annet også, for eksempel #seiling #vestfjorden #norge #nature #sun #regatta 
#sailinginstagram #bodø osv.. Ha i bakhodet hva du ville søkt på for å finne et lignende bilde, og kjør på! Jo flere 
som finner/ser bildet ditt, jo artigere! 

Det er også gøy å følge andre. Om du søker #dnbbodøseil vil det komme opp andre regattadeltakere som kan være 
smart(?) å følge. Husk at de som også er på facebook, kan velge om Instagram-bildet også skal vises på din egen 
profil der. Dette velges i instillingene i Instagram-appen på telefonen din. 

Om du aldri har prøvd dette før kan det være smart å bruke fem minutter mens du ligger til kai, last ned appen, logg 
deg på, og legg ut et bilde. Du velger selv om du vil legge ut et bilde som allerede ligger på telefonen, eller om du 
knipser et nytt mens du er “inne” i Instagram. Før du legger det ut kan du være kreativ med ulike filtre og 
lysinnstilinger, men det enkle er som kjent det beste..  Lykke til!
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