Definition af forskellige kategorier ( i overensstemmelse med SDFs regler)
For alle kategorier gælder, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra billeder, taget af
fotografen selv.
Monochrome:
Billeder, der på normal betragtningsafstand fremstår monochromt.
Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der
må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen.
Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome.
Serier:
Kategorien serier defineres som: En sammenhængende serie af billeder, der beskriver et emne
efter eget valg. Antallet af billeder i serierne er fastsat fra 3 til 6 billeder.
Der kan deltages med serier bestående af såvel monochrome billeder som farvebilleder. De
enkelte billeder i en serie skal tydeligt markeres med A, B, C osv. på bagsiden i læseretningen for
at markere rækkefølgen.
Natur:
Naturfotografi beskriver vilde dyr og vilde ukultiverede planter i naturlige omgivelser, Ligeledes
beskrives den brede variation af naturlige fænomener lige fra geologiske fænomener over insekter
og andet levende til vand i alle dets former.
Fotografi af dyr mv., som regnes for husdyr, eller af dyr som holdes i bur eller indhegning, samt af
kultiverede planter, må ikke deltage. Minimale spor af menneskelig tilstedeværelse i fotografiet kan
accepteres, specielt ved skildring af dyr/fugle, som lever i omgivelser ændret af mennesker, (f.eks.
storke ved rede). Spor af menneskelig tilstedeværelse er ligeledes acceptabelt ved skildring af
naturfænomener som orkaner, tsunamier, vulkanudbrud og lign. - hvor naturen tager områder
præget af menneskelig aktivitet tilbage igen.
Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv
må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang
lukketid for at illustrere f.eks. vands bevægelse og/eller dyr og fugle mv. i aktivitet er tilladt. Denne
uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud
over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.
Landskab:
1) Naturlige landskabsformer, så som følgende temaer:
Bakkelandskab, Bjerglandskab, Karstlandskab (særpræget landskab dannet ved opløsning af
kalkbjergarter i nedbørsrige områder), Marsklandskab, Ørkenlandskab, Ådalslandskab, Kyst.
2) Kulturlandskaber, som følgende temaer:
Agerland, Eng, Hede, Løveng, Maki (plantesamfund), Overdrev.
Temaet skal udgøre hovedvægten af billedfladen. Billedet må gerne vise tilstedeværelsen af
mennesker, dyr og maskiner, men ingen af disse dele må dominere billedet. Det originale billede
skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Der må ikke tilføjes eller fjernes
elementer i forhold til originalen, eneste undtagelse er begrænset retouche til fjernelse af pletter og
støv. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Der må gerne
foretages justeringer, også partielle, med det formål at fremhæve væsentlige elementer i billedet,
f.eks. dæmpning af en lys himmel. Der må også gerne anvendes teknikker som HDR og
panoramabilleder sammensat af flere på hinanden følgende eksponeringer. Konvertering til fuld
monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

