
1  

 
 
 

Nordisk Fotomesterskab 2018 
Invitation 
Det Nordiske Forbund for Fotografi - NFFF inviterer alle medlemmer i fotoklubber såvel som 
personlige medlemmer, der er medlem af 
 
Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF 
Norsk Selskap for Fotografi – NSFF 
Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL 
Selskabet for Dansk Fotografi - SDF 
 
til at deltage i Nordisk Fotomesterskab 2018 

 
 
Konkurrenceregler 
To digitale sektioner: 
Farve (A) og sort/hvid (B). 

 
Det Nordiske Fotomesterskab er en konkurrence mellem de enkelte fotografer i 
Norden, tilhørende respektive nationale landsforbund, RSF, NSFF, SKsL og SDF. 

 
Hver fotograf kan deltage med op til fire billeder pr. sektion. Det samme billede kan ikke 
bruges i en anden sektion. 
Ved at indsende fotos til konkurrencen accepterer fotografen, at billederne bruges af 
arrangøren i forbindelse med visning og fremme af denne og fremtidige konkurrencer. 

 
Et billede kan afvises, hvis juryen eller konkurrenceudvalget mener, at billedet 
ikke følger reglerne for konkurrencen eller på anden måde betragtes som 
afvigende. 
Arrangøren påtager sig intet ansvar for misbrug af ophavsret. 

 
Billedfilerne skal være i formatet jpg, med største format 1.920 × 1.080 (længde × 
bredde) og størrelsen må ikke overstige 2 MB. 

 
Motivområdet er frit og billederne må ikke være prisbelønnede eller udvalgt til visning ved 
tidligere Nordisk Fotomesterskab. Billeder, der er næsten identisk med tidligere belønnet 
billede, kan ikke deltage igen. 

 
 
Registrering og upload 
Deltagerne registrerer deres deltagelse og uploader billeder digitalt via URL 
www.nordic.photo 

http://www.nordic.photo/
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Afvigelser fra reglerne 
Billeder, der ikke opfylder konkurrencens regler, kan blive diskvalificeret uden tilbagebetaling 
af deltagergebyret. 

 
 
Tilmeldingsafgift 
Tilmeldingsafgiften er € 10,00 for at deltage i én gruppe, og € 15,00 ved deltagelse begge 
grupper. Deltagerafgiften betales til den oplyste PayPal-adresse efter upload af billederne. 

 
Priser 
Vinderen i hver klasse modtager NFFF Guldmedalje. 

 
Desuden uddeler juryen i hver klasse: 

• NFFF Sølv- og Bronzemedaljer 
• RSF Guld-, Sølv- og Bronzemedalje 
• NSFF Guld-, Sølv- og Bronzemedalje 
• SkSL Guld-, Sølv- og Bronzemedalje 
• SDF Guld-, Sølv- og Bronzemedalje 

 
og kan desuden tildele NFFF Diploma / Honourable Mention i henhold til juryens valg. 

 
Baseret på de samlede resultater af det Nordiske Fotomesterskab tildeles de honorære titler: 

• NMiFC - Nordisk mester i fotografi - Farve 2018 
• NMiFM - Nordisk mester i fotografi - Sort/hvid 2018 

 
• Point tildeles efter følgende tabel: 

o NFFF Guld 8 point 
o NFFF Sølv 6 point 
o NFFF Bronze 5 point 
o RSF, NSFF, SKsL, SDF Guld 7 point 
o RSF, NSFF, SKsL, SDF Sølv 5 point 
o RSF, NSFF, SKsL, SDF Bronze 4 point 
o Diplom/Honourable Mention 3 point 
o Accept 2 point 

 
Udstilling 
Der bliver fremstillet et katalog i PDF-format med samtlige præmierede og antagne 
billeder; dette publiceres på NFFF’s hjemmeside i tre måneder efter afslutning af 
konkurrencen. 

 
 
Jury 
En kvalificeret ikke-nordisk jury bestående af tre medlemmer er udpeget af 
årets organiserende nationale landsforbund - SDF. 

 
 
Kalender 
Sidste dato for upload: 15. april 2018 
Resultater vises på www.nordic.photo: 15 maj 
2018. 

http://www.nordic.photo/
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