
1 
Nordiskt Fotomästerskap Bildspel 2022-11-17 

 

 

 
2023/02 

 

Nordiskt Fotomästerskap 
Bildspel 2023 

 
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 
att deltaga i Nordiskt Fotomästerskap Bildspel 2023. 
 
Kalender 
Sista datum för uppladdning: 5 februari 2023. 
Uppladdningen öppnas: 31 december 2022. 
Resultat på www.nordic.photo: 28 februari 2023. 
 
Tävlingsregler 
Stillbilder, Time-Lapse och filmavsnitt får ingå i ett bildspel 
Råmaterialet till bildspelet skall huvudsakligen bestå av stillbilder, vilket även gäller vid t.ex Time-
Lapse-avsnitt. Filmade avsnitt får ingå under max 10% av bildspelets varaktighet. 
Alla motivområden och fototekniker (färg, svartvitt, mörkrum, digitala verktyg etc) är tillåtna och kan 
blandas fritt. Fotografen måste själv vara upphovsperson till alla ingående bildelement i sitt bidrag. 
 

 Format  –  Bildspel 
Tillåtna videoformat: .mp4, .mpg/.mpeg, .mov, .avi  
och .wmv. Max upplösning 1920x1080 pixlar. 

 Tid  –  Bildspel 
Maximalt 4 minuter (240 sekunder). 

 Bildrättigheter  –  Bildspel 
Deltagare ska själva inneha bildrättigheterna till allt bildmaterial som används. 

 Musik- och ljudrättigheter  –  Bildspel 
Bildspelet kan innehålla ljud, men också vara utan. 
Upphovsrättsskyddad musik får inte användas. Musik/ljud som används ska antingen vara 
egen eller av typen ”Royalty-fri”. Musik/ljud som används i bildspelet redovisas i 
registreringsformuläret vid uppladdningen.  
 
Exempel på sidor med ”Royalty-fri” musik/ljud: 
https://sounds.bl.uk/ 
http://soundbible.com/ 
https://www.macaulaylibrary.org/ 

http://www.nordic.photo/
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https://www.epidemicsound.com/ 
https://www.artlist.io/ 
 

 Texter i bildspelet  –  Bildspel 
Deltagarens namn, signatur eller klubb får inte visas i bildspelet. Annan text får förekomma. 
All musik ska redovisas med eftertext, viss ”Royalty-fri” musik kan kräva att denna ska 
redovisas på särskilt sätt, vilket måste beaktas.  

 Särskilda villkor  –  Bildspel 
Genom att delta med sitt bildspel garanterar deltagaren att denne innehar alla erforderliga 
rättigheter till allt ingående material som används i bildspelet.  

 Bilder ur tidigare belönade MNFFF-kollektioner - silver och guld - får inte användas. 
 Genom att deltaga accepteras dessa regler i sin helhet. 

Varje fotograf kan deltaga med ett (1) bildspel. Endast en (1) upphovsperson/bildspel. 
 
Registrering och uppladdning  
Deltagare registrerar sitt deltagande, och laddar upp den första konkreta bilden i bildspelet, via 
webbadressen www.nordic.photo. 
Bildspelet laddas upp via WeTransfer till epostadressen bildspel@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 
 
 
Till vinnaren av NFFF Guldmedalj utdelas hederstiteln 

 NMiFB 2023 - Nordisk Mästare i Fotografi Bildspel 2023  

 
Utställning 
De prisbelönta och antagna bildspelen kommer att presenteras på NFFFs hemsida. 
 
Jury 
En kvalificerad jury, inom eller utom Norden, kommer att utses. 
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