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NFFF Hederstecken 
 
NFFF Hederstecken utdelas för fotografiska framgångar inom nordisk fotografi. 
 

Regler och krav för NFFF Hederstecken: 
 Som underlag för poängberäkning medräknas framgångar i Nordiskt 

Fotomästerskap samt i nordiska internationella fotoutställningar med NFFF 
Patronage  

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

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

 Den som tilldelas NFFF Hederstecken erhåller kavajnål samt diplom.  

 Sökt NFFF Hederstecken, som godkänts för utdelande av Förbundsstyrelsen, 
bekostas av sökanden.  

 Ansökan görs på särskild ansökningsblankett. 

 Senaste ansökningsdatum är den 31 december. 

 Ansökan skickas till hederstecken@nordic.photo. 
 
 

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 – platinum  
 
 
Tabell över krav för NFFF Hederstecken: 
 
                          Poäng (ackumulerat)                     

NSMiF/b   60   

NSMiF/s   90   

NSMiF/g   120   

NSMiF/p   150   



NFFF Hederstecken 

 
Guldmedalj  7 poäng 
Silvermedalj  5 poäng 
Bronsmedalj 4 poäng 
HM  3 poäng 
Accept  2 poäng 
 
Poäng intjänade från och med 2016 medräknas. 
 

 Minimum 30% av uppnådda poäng skall vara intjänade i Nordiskt Foto-
mästerskap. 

 Nordiska internationella fotoutställningar skall ha minimum FIAP- och NFFF- 
Patronage för att medräknas. 

 Det skall gå minimum ett år mellan varje ansökan. 
 
 
 

Hederstecken HonENFFF – Honorary Excellence 
Nordiska Förbundet för Fotografi 
 
Hederstecknet kan, efter ansökan till NFFFs 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. 
 
NFFFs styrelse kan även utse kandidat utan föregående ansökan. 
 
Styrelsens beslut skall vara enhälligt. 
 
Sökanden erhåller kavajmärke samt NFFF Guldmedalj utan kostnad. 
 
Hederstecknet utdelas företrädesvis vid respektive landsförbunds 
Årsstämma/Generalförsamling. 
 


