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NFFF Hederstecken 
NFFF Hederstecken utdelas för fotografiska framgångar inom nordisk fotografi, samt 
för det ideella arbete arrangerandet av salongerna förutsätter. Hederstecken kan 
även utdelas för förtjänstfulla insatser för fotografins utveckling i Norden. 

Dessa regler ersätter reglerna daterade 2017-07-30 och träder i kraft 2020-03-01. 

 

Sökanden skall vara medlem i fotoklubb ansluten till något av de nordiska 
landsförbunden RSF, NSFF, SDF eller SKsL, alternativt enskilt ansluten medlem i 
något av dessa förbund. 

NFFF:s Förbundsstyrelse fattar beslut om NFFF Hederstecken, och utdelning sker 
företrädesvis vid respektive landsförbunds Årsstämma / Generalförsamling. 

NFFF Hederstecken 
NSMiF/b - Nordisk stormästare i fotografi – brons 
NSMiF/s - Nordisk stormästare i fotografi – silver  
NSMiF/g - Nordisk stormästare i fotografi – guld 
NSMiF/p - Nordisk stormästare i fotografi – platina 
NSMiF/d1 - Nordisk stormästare i fotografi – diamant 1 
NSMiF/d2 - Nordisk stormästare i fotografi – diamant 2 
NSMiF/d3 - Nordisk stormästare i fotografi – diamant 3 

MNFFF - Master of Photography NFFF 
(Kavajmärke i gult) 

HonENFFF - Honorary Excellence NFFF 
(Kavajmärke i äkta silver med förgylld kant) 
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NSMiF – Nordisk Stormästare i Fotografi 

Kan tilldelas när sökandens sammanlagda poäng i fotografisk framgång och ideellt 
arbete når de nedanstående gränserna. 

Poängsgränserna för olika NSMiF hederstecken (ackumulerat): 

Hederstecken Totalt 
Varav 
i NFM 

NSMiF/b 60 18 

NSMiF/s 90 27 

NSMiF/g 120 36 

NSMiF/p 150 45 

NSMiF/d1 300 90 

NSMiF/d2 450 135 

NSMiF/d3 600 180 

För att kunna beviljas ett NSMiF hederstecken måste en fotografs poängssaldo i 
NFM (Nordiskt Fotomästerskap) vara minst lika med antalet poäng i kolumnen NFM i 
tabellen ovan. 

A) Poäng för fotografisk framgång 
Som underlag för poängberäkning medräknas framgångar i Nordiskt Fotomästerskap 
samt nordiska internationella fotoutställningar med NFFF Patronage. 

Guldmedalj  7 poäng 
Silvermedalj  5 poäng 
Bronsmedalj 4 poäng 
HM  3 poäng 
Accept  2 poäng 

Poäng intjänade från och med 2016 medräknas. 

En del nordiska salonger delar ut en utmärkelse till den bästa inhemska fotografen. 
Dessa utmärkelser kan man inte räkna sig till godo när man ansöker om ett nordiskt 
hederstecken ty det är inte möjligt för alla att vinna en sådan. 

Varje accept för samma bild in en circuit räknas som en separat accept. 

I Nordic Circuit delar man ut utmärkelserna ”Best entry from each Nordic country” och 
”Best Nordic entry in Denmark / Finland / Norway / Sweden”. Dessa utmärkelser är 
att likställa med ett HM. 

I 1st Nordic Circuit 2016 delades det ut Judge’s Choice utmärkelser. Även dessa är 
att likställa med ett HM. 

FIAP Blue Badge likställs med ett HM. 

 

B) Poäng för ideellt arbete (IA poäng) 
Som underlag för poängberäkning medräknas det ideella arbetet kring de nordiska 
internationella fotoutställningarna med NFFF Patronage. En fotograf belönas med 1 
eller 2 IA poäng beroende på den roll fotografen har haft i arrangerandet av en 
fotoutställning. 

2 IA poäng tilldelas en fotograf i rollen som: 

• grafiker, tryckt katalog 
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• huvudarrangör/chairman/president 

• jurymedlem 

1 IA poäng tilldelas en fotograf i rollen som: 

• grafiker, online katalog 

• kassör 

• tekniskt ansvarig 

• sekreterare 
 

Reglerna för IA poäng gäller retroaktivt fr.o.m. 2016. 

IA poängen likställs med poäng vunna i Nordiskt Fotomästerskap och gäller även för 
totalpoängen. 

Antalet IA poäng en fotograf kan utnyttja i sin ansökan om ett nordiskt hederstecken 
är: 

• NSMiF/b: sex poäng 

• NSMiF/s: fyra poäng 

• NSMiF/g: fyra poäng 

• NSMiF/p: fyra poäng 

Rollerna kan inte kombineras. Man får IA poäng endast för en roll per salong. 

Av alla de IA poäng en fotograf har tjänat in under perioden januari 2016-augusti 
2019 kan fotografen räkna åtta stycken sig till godo. 

Någon tidsbegränsning tillämpas inte. De intjänade IA poängen gäller tills fotografen 
kan ansöka om ett nytt nordiskt hederstecken. De tillgängliga IA poängen räknas 
fotografen till godo vid första möjliga tillfälle. Blir det poäng över sparas de till 
nästkommande ansökan. 

T.ex. för en fotograf, som lämnar in en ansökan om ett NSMiF/b hösten 2019 och 
som har a) under tidsperioden januari 2016-augusti 2019 har tjänat in åtta IA poäng 
b) kommit till 14 NFM poäng annars, kan hederstecknet beviljas. Fyra av fotografens 
intjänade IA poäng sparas till nästa ansökan. 

På diamantnivåerna kan inte nya IA poäng intjänas. 

Salongsarrangörerna ansvarar för redovisandet av IA poängen och de tilläggs 
automatiskt i NFFF:s databas över fotografens framgångar. 

 

Att ansöka om ett NSMiF Hederstecken 
En månad innan ansökningstiden går ut kontaktar NFFF de fotografer som har nått 
gränsen för ett nytt hederstecken. Fotograferna får per e-post en redovisning över 
deras framgångar i de här avsedda fotografiska salongerna och eventuella IA poäng. 

Det ovan nämnda utdraget ur NFFF:s databas utrustad med fotografens underskrift 
betraktas som en formell ansökan för ett hederstecken. 

Den som tilldelas NSMiF hederstecken erhåller kavajnål samt diplom. Hederstecknet 
bekostas av sökanden. 

Ansökan måste årligen lämnas in senast antingen 15 maj eller 31 oktober och 
skickas till hederstecken@nordic.photo. 
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Hederstecknen beviljas 20 maj och 5 november. Det skall gå minimum ett år mellan 
varje ansökan. 

 

MNFFF - Master of Photography Nordiska Förbundet för 
fotografi. 

Kan tilldelas när sökanden har uppnått NSMiF/s. Sökanden skall inlämna en 
bildportfölj om 20 digitala bilder i sammanhängande tema för bedömning av NFFF:s 
Förbundsstyrelse. 

Bilderna skall vara sammanhängande i sin presentation och till sitt innehåll, och skall 
åtföljas av en inledande text som beskriver ämnet och dess kreativa koncept. 

Ansökan görs på en särskild ansökningsblankett som skickas per e-post till 
president@nordic.photo senast 15 januari. 

Bilderna ska ha maxformatet 1920 x 1080 pxl. 

Bilderna skickas via WeTransfer till ovanstående e-postadress.  

Hederstecknen beviljas 28 februari. Styrelsens beslut kräver enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Sökanden erhåller diplom samt kavajmärke i gult utan kostnad. 

 

HonENFFF - Honorary Excellence Nordiska Förbundet för 
Fotografi 

Hederstecknet kan, efter ansökan till NFFF:s förbundsstyrelse, tilldelas fotograf, 
medlem i något av de nordiska landsförbunden RSF, SDF, NSFF och SKsL, som 
under lång tid utfört mycket förtjänstfulla insatser för fotografins utveckling i Norden. 

Ansökan kan göras av fotoklubb eller landsförbund. Ansökan görs på en särskild 
ansökningsblankett och skall skickas till hederstecken@nordic.photo senast 15 
januari. 

NFFF:s styrelse kan även utse kandidat utan föregående ansökan. 

Hederstecknen beviljas 30 februari. Styrelsens beslut skall vara enhälligt. 

Sökanden erhåller kavajmärke samt NFFF Guldmedalj utan kostnad. 




