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Inbjudan 
Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF inbjuder samtliga medlemmar i fotoklubbar, såväl som 
direktmedlemmar, anslutna till  
Riksförbundet Svensk Fotografi - RSF 
Norsk Selskap for Fotografi – NSFF  
Suomen Kameraseurojen Liitto - SKsL 
Selskabet for Dansk Fotografi -SDF (SDF 2022/11) 
att deltaga i Nordiskt Fotomästerskap Kollektion/Serie 2022. 
 
Kalender 
Sista datum för uppladdning: 15 september 2022. 
Uppladdningen öppnas: 15 augusti 2022. 
Resultat på www.nordic.photo: 15 oktober 2022. 
 
Tävlingsregler 
En digital sektion: Färg och/eller Monokrom. 
Färg och Monokrom kan även fritt blandas i kollektionen/serien. 
Med kollektion/serie avses ett antal bilder med någon form av inbördes sammanhang. 
 
Varje fotograf kan deltaga med upp till två (2) kollektioner/serier om vardera 3-5 bilder.  
Genom att sända in bilder till tävlingen accepterar fotografen att bilderna används av arrangören i 
samband med visning och promotion av denna och kommande tävlingar.  
 
En kollektion/serie kan refuseras om juryn eller tävlingskommittén anser att bilderna inte följer 
tävlingsreglerna eller på annat sätt anses avvikande.  
Arrangören tar inget ansvar för missbruk av copyright.  
 
Bildfilerna ska ha formatet jpg, med maxformatet 1920 x 1080 pxl (bredd x höjd) och storleken ska 
vara max 2 MB. 
 
Motivområdet är fritt.  
Bilder som redan har ingått i en för visning vald kollektion kan inte ingå i en annan kollektion. 
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Registrering och uppladdning  
Deltagare registrerar sitt deltagande och laddar upp bilder digitalt via webbadressen 
www.nordic.photo. 
 
 
Avvikelser från reglerna  
Bilder som inte uppfyller tävlingsreglerna kan diskvalificeras utan återbetalning av avgift. 
 
 
Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften är €15.00/deltagare. 
Deltagaravgift betalas till angiven PayPal-adress efter uppladdning av bilder. 
  
 
Priser 
Vinnaren erhåller NFFF Guldmedalj. 
 
Därutöver kan juryn utdela 
NFFF Silver- och Bronsmedalj 
RSF Guld- Silver- och Bronsmedalj  
NSFF Guld- Silver- och Bronsmedalj 
SkSL Guld- Silver- och Bronsmedalj 
SDF Guld- Silver- och Bronsmedalj 
 
 
Baserat på de sammanlagda resultaten i Nordiskt Fotomästerskap Kollektion/Serie utdelas 
hederstiteln 

 NMiFK 2022 - Nordisk Mästare i Fotografi - Kollektion 2022  

 Poäng utdelas efter följande tabell: 
o NFFF Guld                        8 poäng 
o NFFF Silver   6 poäng 
o NFFF Brons   5 poäng 
o RSF, NSFF, SKsL, SDF Guld  7 poäng 
o RSF, NSFF, SKsL, SDF Silver  5 poäng 
o RSF, NSFF, SKsL, SDF Brons  4 poäng 
o Antagen    2 poäng 

 

 
Utställning/katalog 
En katalog i PDF-format kommer att presenteras på NFFFs hemsida.  
De prisbelönta kollektionerna/serierna kommer att läggas ut i Nordiska Förbundet för Fotografi:s 
Instagram-flöde @nordicsocietyofphotography. Där finns det också instruktioner för hur 
fotograferna kan lägga till sina egna antagna tävlingsbilder i samma flöde. 
 
 
Jury 
En kvalificerad utomnordisk jury, bestående av tre personer kommer att utses. 
 
 

http://www.nordic.photo/

