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Nordisk Fotomesterskap 2020
Inbydelse
Nordisk Forbund for Fotografi - NFFF inbyr alle medlemmar i fotoklubbar, og
direktmedlemmar tilknyttet
Riksförbundet Svensk Fotografi - RSF
Norsk Selskap for Fotografi – NSFF
Suomen Kameraseurojen Liitto - SKsL
Selskabet for Dansk Fotografi -SDF
å deltag i Nordisk Fotomesterskap 2020.

I år er konkurransen utvidet til også å være en konkurranse mellom de
nordiske klubbene.

Deltagere, som ønsker at sine bilder også skal delta i klubbkonkurransenen, oppgir
hvilken klubb det er medlem av ved opplasting av bilder.
Kalender
Siste frist for innlevering: 30 april 2020.
Resultat på www.nordic.photo: 15 mai 2020.
Konkurranseregler
To digital klasser:
Farge (A) och Monokrom (B).
Hver fotograf kan deltaga med opp till fire bilder i hver klasse. Samme bilde kan ikke
leveres i flere klasse Heller ikke monokrom utgave av et fargebilde.
Fotografen godkjenner at NFFF og de nordiske lands forbund kan benytte bildene i sine
publiseringer, samt ved promotering av kommende konkurranser.
Et bilde kan refuseres dersom juryen eller konkurransekommittén anser at bildet ikke
følger konkurransereglene, eller på annen måte anses avvikende.
Arrangøren tar intet ansvar for misbruk av copyright.
FIlene ska være i jpg-format, med max 1920x1080 px (bredde x høyde) och max 2 MB.
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Motivet er fritt i begge klasser. Bildene skal ikke ha vært premiert i tidligere Nordiske
Fotomesterskap. (Dvs. ha oppnådd Hederlig Omtale eller medalje). Bilder som er nesten
identiske med tidligere premierte bilder tillates heller ikke.
Registrering og opplasting
Deltakere registrerer seg og laster upp bilder på www.nordic.photo, hvor link til
innleveringssystemet finnes. Deltakere som ønsker at bildene skal representere sin klubb i
konkurransen, oppgir klubbens navn ved innlevering..
Regelbrudd
Bilder som ikke oppfyller konkurransereglerna kan diskvalifiseres uten tilbakebetalning av
avgift.
Deltakeravgift
Deltakeravgiften er €20.00/deltaker. Ingen ekstra avgift for klubbdeltakelse.
Deltakeravgiften betales til PayPal i forbindelse med opplasting av bilder.
Premiering
Vinneren i hver klasse mottar NFFF Gullmedalje.
Videre er det disse premiene i hver klasse:
NFFF Sølv- og Bronsemedalje
RSF Gull- Sølv- og Bronsemedalje
NSFF Gull- Sølv- og Bronsemedalje
SkSL Gull- Sølv- og Bronsemedalje
SDF Gull- Sølv- og Bronsemedalje
15 st NFFF Diplom/Honourable Mention
I tillegg er det disse premiene fra våre sponsorer
NFFF Gull: Gavekort fra Cewe/JapanPhoto 3000 NOK
NFFF Sølv: Gavekort i fotobutikk tilsvarende 100€
NFFF Bronse: Gavekort i fotobutikk tilsvarende 75€
NFFF Diplom/HM: Gavekort i fotobutikk tilsvarende 50€
RSF Gull: Gavekort fra Cewe/JapanPhoto 1500 NOK
SDF Gull: Gavekort fra Cewe/JapanPhoto 1500 NOK
SKsL Gull: Gavekort fra Cewe/JapanPhoto 1500 NOK
NSFF Gull: Gavekort fra Cewe/JapanPhoto 1500 NOK

Beste klubb (de 10 høyest premierte bildene fra samme klubb) i hver
klasse mottar
NFFF Gullmedalje samt gavekort i fotobutikk tilsvarende 1000€ (et tusen)
Eventuelle skatter betales av vinneren.
Basert på sammanlagtresultatene i Nordisk Fotomesterskap utdeles hederstittelene
• NMiFC 2020 - Nordisk mester i fotografi - Farger 2020
• NMiFM 2020 - Nordisk mester i fotografi - Monokrom 2020
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•

Poengskala:
o NFFF Gull
o NFFF Sølv
o NFFF Bronse
o RSF, NSFF, SKsL, SDF Gull
o RSF, NSFF, SKsL, SDF Sølv
o RSF, NSFF, SKsL, SDF Bronse
o Diplom/Honourable Mention
o Antatt

8 poeng
6 poeng
5 poeng
7 poeng
5 poeng
4 poeng
3 poeng
2 poeng

Katalog
En trykket katalog på ca 130 sider i format 20x20 cm med samtlige premierte
bilder, och et utvalg av de antatte sendes til alle deltakere.
Bildene fra katalogen vil også publiseres på NFFF sin hjemmeside når katalogen er
ferdig
Jury
En kvalifisert jury fra et land utenfor Norden, bestående av tre personer, utnevnes av
det landets forbund, som er ansvrlig for å arrangere juryeringen.
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