
Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Saloner og Titler v. Jes Lyngsie



Skal NEGATIV på danmarkskortet?

1. SDF’s årlige ”Den Nationale” –

Danmarksmesterskabet for fotoklubber, 

fotoklubmedlemmer og personlige medlemmer.

Deltagelse er gratis for Negativs medlemmer –

Besparelse 200-300 kr. alt efter hvor mange 

kategorier, der deltages i. 

Klubbetalt gebyr er noget specielt for Negativ. 

Det kendes ikke i andre klubber.



Experimental Photography – as 

its name suggests, is defined 

as using non-traditional 

techniques upon Photography. 

This includes anything from 

digital editing, altering 

darkroom developments, playing 

with camera settings or usage 

or making Art Collages.



Hvad får du ud af at deltage og hvad får klubben ud af det?

Af de indsendte billeder i hver kategori antages ca. 20%, der 

derudover konkurrerer om guld-sølv-bronze-medaljer og diplomer.

1 medaljesæt pr. kategori samt mindst 4 diplomer.

Til honoreringen af hhv. de bedste fotografer og bedste klub gives 

points:

Guld 25 points

Sølv 20 points

Bronze 15 points

Diplom 10 points

Certifikat (Antagelse) 5 points

Autor og klub med flest points kan i princippet kalde sig 

danmarksmestre.



Man deltager derfor ikke alene for ens egen 

skyld, men også for klubbens!

Antagelser i SDF-godkendte nordiske og 

internationale saloner giver også SDF-points som til 

Den Nationale.

”Mellem Sund og Bælt” og de tilsvarende jyske og 

fynske konkurrencer  regnes af en eller anden 

grund som mindre ”fine” eller vanskelige og giver 

kun points efter en reduceret skala: 

5 points pr. kategori plus 5 for guld, 4 for sølv 3 for 

bronze samt 1 p for hver øvrig antagelse.





Titler

Når man har været med i ”gamet” tilstrækkeligt længe eller 

intensivt nok og har opsamlet tilstrækkeligt mange points, har 

man gjort sig fortjent til en ”titel”. Der skal gå mindst 2 år mellem 

hver ansøgning.

En titel er en benævnelse man i fotografiske sammenhænge kan 

sætte efter sit navn på ophængte billeder og antagne billeder i 

konkurrencer samt brevpapir og sit fotografiske generalieblad.

Eksempel:

Nils-Erik Jerlemar

EFIAP/d3, GMPSA, ARPS, GPU CR5, HonENFFF, NSMiF/s, 

HonEIUSF, ICS.Safiiri, MICS, MUSPA, ER.ISF, HonEPI, 

HonFUPHK… (og han flere endnu)



I SDF-regi opereres med følgende titler, (erhvervet siden 1978):

ASDF (grøn nål) kræves: 250 point  (39)

ESDF (rød nål) kræves: 500 point  (35)

MSDF (gul nål) kræves: 1000 point  - (12)     (Herefter nulstilles 
pointsummen)

MSDF/b (bronze) kræves: 200 point og 3 præmierede billeder i 
SDF-anerkendte saloner  (7)

MSDF/s (sølv) kræves: 400 point og 6 præmierede billeder i SDF-
anerkendte saloner  (4)

MSDF/g (guld) kræves : 600 point og 9 præmierede billeder i SDF-
anerkendte saloner  (0)

MSDF/p (platin) kræves: 800 point og 12 præmierede billeder i 
SDF-anerkendte saloner  (3)

Dertil kommer diverse hæders- og ærestitler.



Hvem har vi i Negativ?

På SDF’s hjemmeside er en totalfortegnelse over alle SDF-titelindehaverne, 

i alt p.t. 100.

Negativ er repræsenteret med følgende nuværende medlemmer:

MSDF  Erik Jørgensen

ESDF  Else Vinæs

ESDF  Jes Lyngsie

ESDF  Peter Gjevert Petersen

ASDF  Bjarne Juhl Hansen

ASDF  Frank Jørgensen

Så der er plads til flere!



 



Et andet forum at konkurrere i og vinde hæder, medaljer og titler 

er i de af

Nordiska Förbundet för Fotografi  (NFFF)

godkendte saloner og forbundets årlige Nordiske Mesterskaber.

Titelsystemet minder om SDF’s:

NFFF Titler:

NSMiF/b - Nordisk stormester i fotografi –

bronze (Reversnål i bronze)

NSMiF/s - Nordisk stormester i fotografi – sølv (Reversnål i

sølv)

NSMiF/g - Nordisk stormester i fotografi – guld (Reversnål i

guld)

NSMiF/p - Nordisk stormester i fotografi – platinum 

(Reversnål i hvid)

NSMiF/d1 - Nordisk stormester i fotografi – diamant 1

NSMiF/d2 - Nordisk stormester i fotografi – diamant 2

NSMiF/d3 - Nordisk stormester i fotografi – diamant 3

MNFFF - Master of Photography (Reversnål i gul)



Point indtjent fra og med 2016 medregnes med følgende talværdier:

Guldmedalje                 7 point

Sølvmedalje                  5 point

Bronzemedalje              4 point

HM                                3 point

Antaget                         2 point

Tabel over krav for NFFF titler:

Point (akkumuleret)

Hæderstegn Total Heraf i Nordisk Mesterskab

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



P.t. er der 29 danske titelindehavere, 5 på platinniveau, 6 med guld, 3 med sølv og 

15 med bronze.

Jeg er p.t. eneste Negativmedlem efter, at John Teglmand meldte sig ud.

NB! Nordisk Fotomesterskab med de ”gode” points samt SDF-points har 

deadline den 14. april.

En anden pointmulighed, der ud over NFFF-points tillige giver FIAP-

points.

4th Photorama Digital Sweden 2021 MONOCHROME

Closing date May 31, 2021.

Der kan indsendes 4 billeder, og prisen er € 18.





Toppen af kransekagen

FIAP
Den internationale fotoklubsammenslutning. Netadresse:  fiap.net

Mod at følge FIAP’s regelsæt* kan klubber enkeltvis eller i fællesskab købe 

retten til at udbyde en godkendt salon. Går flere klubber sammen (behøver 

ikke være fra samme land) kan man udbyde en circuit, hvor de samme billeder 

bedømmes af flere dommerkomitéer. Hver bedømmer får sit eget 

registreringsnummer og eget sæt FIAP-medaljer og diplomer.

*) Reglerne beskriver retningslinjer/definitioner for hver kategori, der 

konkurreres i. 



Ud over color og monochrome kan der være tale 

om natur, photojournalism, travel, landscapes, 

nature eller indskrænkninger af disse, f.eks. 

mountain landscapes, sea, people, street, birds

m.fl..

De fleste salonudbydere er årligt 

tilbagevendende og har man fået en antagelse i 

f.eks. 3rd Malmö, må billedet ikke genbruges i 

denne salon følgende år, ej heller omarbejdet til 

s/h eller color. 

Men billedet kan indsendes til alle de andre 4-

500 saloner.

Om genbrug senere.



Point-, nåle- og titelsystemet ligner de foregående 

med først AFIAP- og EFIAP-titlerne. 

EFIAP har så 7 overbygninger: bronze, sølv, guld, 

platin samt d(iamant) 1, 2 og 3.

Med års mellemrum sker det, at antagelseskravene 

ændres, og de nugældende regler forventes at blive 

ændret (skærpet) med udgangen af 2022.

Er man ny i konkurrencegamet, kan det lade sig gøre 

at køre en AFIAP hjem efter de gamle regler inden 

udgangen af 2022, men så er ”festen” også slut, og 

det hele bliver meget sværere fra 2023.



Ligger man inde med bare en enkelt 

antagelse fra 2020 eller tidligere, kan

det lade sig gøre at høste en AFIAP i 

år og en EFIAP i 2022.

Den årlige deadline er ca. 15. 

november af hensyn til, at SDF’s 

”liason officer” i FIAP kan nå at 

gennemse og videresende 

ansøgningerne inden nytår – i praksis 

endnu tidligere, da salonerne også 

skal have nået at indberette 

deltagernes antagelser.



Aktuelle krav og kommende krav:

AFIAP          2021 og 2022             Fra 2023

Antagelser mindst        40                90
Motiver                  15                30
Saloner (circuits = 1)   15
Lande                     8                15 
5 af motiverne skal have mindst 3 antagelser 

EFIAP           2021 og 2022            Fra 2023
Inkl. AFIAP-antagelserne
Mindst antagelser        250            NYE 250
Motiver                   50            NYE 100
Saloner (circuits = 1)    30
Lande                     20                 30
5 motiver skal have mindst 3 antagelser 
Heraf 2 med udmærkelse
Ikke samme 5 motiver som til AFIAP



Skærpelseskravet til ansøgninger fra 2023 indeholder 

også:

Antallet af accepter/awards for hvert billede er 

begrænset til kun 5 !!!!!!

Et billede (titel) kan kun bruges til en distinktion. 

Til den næste distinktionsansøgning må fra 2023 kun 

bruges nye d.v.s. ikke tidligere antagne billeder. 

På SDF’s hjemmeside (udland-FIAP-Titler-Indehavere) 

kan man se, hvem der har opnået hvad. 

Listen indeholder både levende, døde og udmeldte.



I NEGATIV har vi p.t. 6 titelindhavere:

Erhvervet år

Erik Jørgensen EFIAP/s 2001

Bjarne Juhl Hansen EFIAP 2003

Else Vinæs EFIAP 2001

Jes Lyngsie EFIAP 2020

Frank Jørgensen AFIAP 2001

Peter Gjevert Petersen AFIAP 2001

Og der er plads til flere!!





Jeg håber, at I, der har holdt ud så længe, 

har lyst til at se de billeder, jeg har brugt 

til at komme frem til min EFIAP. 

Skulle der være spørgsmål til mit 

materiale, så sig frem!

Tak for jeres tålmodighed!


