
Du som inte varit med och tävlat med bilder tidigare – visst har du några  
bilder som du brinner lite extra för? Tag chansen att skicka in dina bästa bilder 
till den kategori som stämmer överens med dina respektive bilder.

Du som redan har tävlat i naturfoto – för dig är det kanske dags att utmana 
dig lite extra och ta chansen att tävla i Svenska Mästerskapet i Naturfoto. Kan-
ske även passa på att tävla i en bildklass som du tidigare inte varit med i?

SM i Naturfoto ger dig möjlighet att utvecklas som fotograf och
samtidigt få utlopp för din kreativitet! 

Denna VIP-inbjudan ger dig möjlighet att tävla tillsammans med gräddan av 
Sveriges naturfotografer!

Tävlingen är en digital tävling där ditt/dina bidrag bedöms. De tio främsta 
bidragen i varje kategori kommer att få diplom samt presenteras vid prisut-
delningen Lördagen den 7 november på Stockholms Fotodag, Nacka Forum. 
  
Lördagen den 7 november finns även möjlighet att gå på workshop där flera 
av årets domare i SM i Fotografi/SM i Naturfoto håller workshop - där de ger 
feedback på inskickade bidrag. Som avslutning på föredragsprogrammet vid 
Stockholms Fotodag, kommer prisutdelningen hållas då årets Svenska mästare 
i Naturfoto koras och övriga pristagare presenteras. Efter prisutdelningen 
serveras middag för de som förbeställt detta.  
 
Biljetter till Stockholms fotodag samt middagen säljs via Zoom Fotoresor.  
 
Utförlig information om detta kommer att finnas på www.smfotografi.se

VIP-INBJUDAN - speciellt till dig!
Vill du representera Sverige i landslaget 2021? 

Då skall du tävla i årets SM i Naturfoto! 



       I SM i Naturfoto 2020 kan du tävla i dessa 6 kategorier:

1. FÅGLAR
2. DÄGGDJUR
3. ÖVRIGA DJUR (inkl insekter och spindlar)
4. VÄXTER (inkl svampar)
5. LANDSKAP
6. KREATIV NATURBILD (abstrakt, mönster, komposition och form, 

kamerarörelser, osv)  

ÖVERGRIPANDE REGLER
Bilderna ska visa landskap och vilda djur i sin naturliga miljö. Intentionen är att 
bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid fotografering-
stillfället.
Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner 
bilden lokalt, brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) 
samt mindre städning såsom att ta bort sensordam och kromatisk aberration. Det 
är även tillåtet att skapa panoramabilder (photo stitching), använda focus stack-
ing, och multi-exponeringar i kameran, som tas samtidigt på samma plats (som 
en kontinuerlig sekvens - sekunder eller minuter från varandra).
Det är inte tillåtet att lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis 
Kloning, Laga (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad 
ifyllning (Content aware), Göra flytande (Liquify), kompositbilder eller liknande.
Originalfilen (RAW) kan komma att begäras in. 
 
BILDERNA
• Antal inlämnade bilder i varje klass är obegränsat.
• Deltagaravgiften är 350 kr inkl. moms per bild.
• Bilderna ska skickas in som jpg-filer, i Adobe RGB.
• Alla format är tillåtna. 
• Den längsta sidan måste hålla 4000 pixlar.
• Tävlingsledningen kan komma att begära in bilden i Raw-format.

DELTAGANDE I LANDSLAGET 
De tre främsta bilderna går vidare till att tävla i World Photographic Cup, för 
Svenska Landslaget i Fotografi.

TÄVLINGSANSVARIG FÖR SM I NATURFOTO 
är Anders Geidemark som tillsammans med ytterligare två domare dömer  
tävlingen. Mer info finns på www.smfotografi.se.



Mer detaljerad information samt anmälan finns på vår hemsida  
www.smfotografi.se 
Biljetter till finalhelgen på Nacka Forum, köps via Zoom Fotoresor.

Varmt välkommen! 
Svenska Porträttfotografers Förbund

• Du kan tävla med obegränsat antal bidrag 
• Pris/inskickat bidrag: 350 kr (inkl. moms).
• Anmälan är öppen 1- 31 augusti 2020

Viktig information

VM i Fotografi (WPC) och Svenska landslaget i fotografi
 
Svenska landslaget i fotografi har de senaste två åren lyckats fantastiskt bra i VM i fotografi 
(WPC) - 2018 kom Sverige på 4:e plats och 2019 kom Sverige på 8:e plats!  
I WPC-tävlingen får varje landslag deltaga med upp till 18 bilder. Lagen tävlar i 6 olika katego- 
rier med max 3 bilder i varje kategori.
 
Varje fotograf kan ha flera bidrag till landslaget, men begränsat till en bild per kategori. Varje 
bild som placeras i final (i topp 10 i sin kategori) bidrar med poäng till landslaget (ju högre 
placering desto fler poäng). 
Landets placering räknas samman av den totala poängsumman från alla finalisters bildpoäng.
 
WPC:s kategorier är följande:
• Commercial
• Illustration / Digital Art
• Portrait
• Wedding
• Nature (Landscape/Wildlife)
• Reportage / Photojournalism
 
 
VEM FÅR TÄVLA I LANDSLAGET?
För att få tävla i landslaget måste du vara svensk medborgare och arbeta inom en fotografisk 
verksamhet. Läs mer om tävlingen och reglerna här: http://www.worldphotographiccup.org
 
Det Svenska landslaget i WPC 2021 kommer i första hand att väljas bland de vinnande
bilderna/fotograferna i Svenska Mästerskapet i Fotografi 2020.


