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Nordisk Fotomesterskab 2019 

 
Indbydelse 
Nordisk Forbund for Fotografi – NFFF indbyder samtligeppersonlige medlemmer som medlemmer 
af klubber tilknyttet  
Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF 
Norsk Selskap for Fotografi – NSFF  
Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL  
Selskabet for Dansk Fotografi – SDF 
til at deltage i Nordisk Fotomesterskab 2019.  
 
Konkurrenceregler 
To digitale sektioner: 
Farve (A) og Monokrom (B) 
 
Nordisk Fotomesterskab er en konkurrence for fotografer i Norden tilhørende de respektive 
forbund, RSF, NSFF, SKsL og SDF. 
 
Hver fotograf kan deltage med op til fire billeder per sektion. Samme billede kan ikke i den anden 
sektion. 
Ved at sende billeder til konkurrencen accepterer fotografen at billederne anvendes af arrangøren 
til fremvisning og promotion af denne samt fremtidige konkurrencer.  
 
Et billede kan afvises hvis juryen eller konkurrencekomitéen ikke finder at billedet følger 
konkurrencereglerne eller på anden vis anses for at falde uden for.  
Arrangøren tager intet ansvar for misbrug af copyright. 
 
Billedfilerne skal have formatet jpg, med dimensionerne 1920 x 1080 pixels (længde x bredde) og 
max være 2 MB i størrelse.  
 
Motivvalget er frit og billederne må ikke være blevet prisbelønnede eller udtaget til fremvisning ved 
et tidligere Nordisk Mesterskab. Billeder, som er næsten identiske med tidligere belønnede 
billeder, må ikke deltage.  
 
Registrering og upload 
Deltagerne registrerer sig og uploader billederne digitalt på webadressen  
 
www.nordic.photo 



Afvigelser fra reglerne 
Billeder som ikke opfylder konkurrencereglerne kan diskvalificeres uden tilbagebetaling af 
deltagerafgiften.  
 
Deltagerafgift 
Deltagerafgiften er €20.00 
Deltagerafgiften betales til anført PayPal-adresse efter upload af billeder.  
 
Præmier 
Vinderen i hver klasse opnår NFFF Guldmedalje. 
 
Derudover uddeler juryen i hver klasse 
NFFF Sølv- og bronzemedalje 
RSF Guld-,Sølv- og bronzemedalje 
NSFF Guld-,Sølv- og bronzemedalje 
SKsL Guld-,Sølv- og bronzemedalje 
SDF Guld-,Sølv- og bronzemedalje 
15 stk NFFF Diplomer/Honurable Mentions 
 
Desuden opnår vinderen i hver klasse af  
NFFF Guldmedalje Gavekort fra CEWE/JapanPhoto 3000 NOK 
RSF Guldmedalje Gavekort fra CEWE/JapanPhoto 1500 NOK 
NSFF Guldmedalje Gavekort fra CEWE/JapanPhoto 1500 NOK 
SKsL Guldmedalje Gavekort fra CEWE/JapanPhoto 1500 NOK 
SDF Guldmedalje Gavekort fra CEWE/JapanPhoto 1500 NOK 
Evt. gevindstafgift/skat betales af vinderen. 
 
Baseret på de samlede resultater i Nordisk Fotomesterskab uddeles hæderstegn 
 

• NMiFC – Nordisk mester i fotografi – Farve 2019 
• NMiFM – Nordisk mester i fotografi – Sort/hvid 2019 

 
• Point gives efter følgende tabel 

- NFFF Guld   8 pts 
- NFFF Sølv   6 pts 
- NFFF Bronze   5 pts 
- RSF, NSFF, SKsL, SDF Guld  7 pts 
- RSF, NSFF, SKsL, SDF Sølv  5 pts 
- RSF, NSFF, SKsL, SDF Bronze 4 pts 
- Diplom   3 pts 
- Antagelse   2 pts 
 

 
Udstilling/katalog 
Et trykt katalog på 130 sider i formatet 20x20 cm med samtlige præmierede billeder og et 
udvalg af de antagne, bliver sendt til hver deltager. 
De præmierede billeder bliver yderligere udstillet i trykt form ved Nordisk Fototräff ved slutningen af 
august 2019. Den kan yderligere komme på tale også at udstille dem ved Nordic Light i 
Kristiansand i Norge maj 2020. 
 



Vi vil derfor ved offentliggørelsen af resulaterne anmode om at få disse billeder i højopløst A3 
format. NFFF vil printe og betale for printet. 
Disse billeder vil blive vist på NFFFs hjemmeside inde tre måneder efter konkurrencens afslutning. 
 
Jury 
En kvalificeret ikke-nordisk jury bestående af tre personer vil blive nedsat af det arrangerende 
landsforbund.  
 
Kalender 
Sidste dato for upload: 15 april 2019 
Resultater på www.nordic.photo: 15. maj 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


