
Nordisk fotomesterskab 

Lyd/billede 2023 

 

Indbydelse 

Det Nordiske Forbund for Fotografi – NFFF inviterer samtlige medlemmer i fotoklubber, samt 

personlige medlemmer tilknyttet 

Riksförbundet Svensk Fotografi - RSF 

Norsk Selskab for Fotografi - NSFF 

Suomen Kameraseurojen Liito - SKsL 

Selskabet for Dansk Fotografi - SDF 

til at deltage i Nordisk Fotomesterskab i Lyd/billede 2023. 

 

Kalender 

Sidste frist for upload: 5. februar 2023 

Tilmelding åbnes: 31. december 2023 

Resultat tilgængeligt på www.nordic.photo: 28. februar 2023 

 

Konkurrenceregler 

Stillbilleder, Timelapse og filmsekvenser er tilladt i et Lyd/billede show. 

Råmaterialet til showet skal hovedsagelig bestå af stillbilleder, hvilket også gælder ved for eksempel 

timelapse sekvenser. Film sekvenser på op til 10% af den totale spilletid er tilladt. 

Valget af motiv og anvendte fototeknikker (farve, monokrom, mørkekammer, digitale værktøjer, etc.) er 

helt frie, og kan blandes frit. Deltageren skal selv være ophavsperson til alle elementer, som indgår i 

showet. 

 

 Format – Lyd/billede 

Tilladte videoformater: .mp4, .mpg/.mpeg, .mov, .avi og .wmv. Max opløsning 1920x1080 pixels. 

 Varighed 

Op til 4 minutter (240 sekunder). 

 Ophavsret 

Deltageren skal selv eje ophavsretten til alt billedmateriale, som anvendes.  

 Ophavsret - musik/lyd 

Lyd/billede showet kan indeholde lyd, men det er ikke noget krav. 

Musik beskyttet af ophavsret må ikke anvendes. Musik eller lyd som benyttes skal enten være egen 

kreation, eller af typen “royalty free”. Musik og lyd, som benyttes skal anføres i registrerings-

formularen ved upload. 

 

Eksempler på sider med “royalty free” musik og lyd: 

https://sounds.bl.uk/ 

http://soundbible.com/ 

https://www.macaulaylibrary.org/ 

https://www.epedemicsound.com/ 

https://www.artlist.io/ 

 

 Tekst 

http://www.nordic.photo/
https://sounds.bl.uk/
http://soundbible.com/
https://www.macaulaylibrary.org/
https://www.epedemicsound.com/
https://www.artlist.io/


Deltagerens navn, signatur eller klub må ikke vises i showet. Anden tekst er tilladt. Al musik, der 

bruges skal vises med en eftertekst. Hvis der anvendes “royalty free” musik kan der være krav om en 

særlig form for visning af dette, og det må i så fald finde sted. 

 Særlige vilkår 

Gennem sin deltagelse garanterer autoren at denne ejer alle omkostningberettigede rettigheder til det 

indsendte materiale. 

 Billeder fra kollektioner tildelt MNFFF sølv eller guld må ikke anvendes 

 Gennem deltagelse accepteres disse regler i sin helhed 

 

Hver autor kan deltage med et (1) Lyd/billede show. Der må ikke være mere end en (1) autor til et 

Lyd/billede show. 

 

Registrering og upload 

Deltagere registrerer sin deltagelse og uploader det første reelle billede i showet via hjemmesiden 

www.nordic.photo. 

Lyd/billede showet sendes med www.wetransfer.com til email adressen bildspel@nordic.photo. 

 

Overtrædelse af reglerne 

Billeder eller shows, som ikke opfylder konkurrencereglerne kan diskvalificeres uden tilbagebetaling af 

deltagergebyr. 

 

Deltagergebyr 

Deltagelse koster €15 per deltager. 

Deltagergebyret betales via paypal på adressen, som anvises efter registrering. 

 

Præmier 

Vinderen modtager en NFFF guldmedalje 

 

Desuden kan juryen uddele: 

NFFF sølv og bronze medalje 

RSF Guld, sølv og bronze medalje  

NSFF Guld, sølv og bronze medalje  

SksL Guld, sølv og bronze medalje  

SDF Guld, sølv og bronze medalje  

 

Vinderen tildeles hæderstitlen: 

NmiFB 2023 – Nordisk Mästere i Fotografi Bildspel 2023 

 

Udstilling 

De præmierede og antagne Lyd/billede shows vil blive præsenteret på NFFFs hjemmeside 

www.nordic.photo. 

 

Jury 

En kvalificeret jury fra enten vil blive udvalgt. 
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