
Kriteriekrav for FIAP-distinktioner 

 

INTRODUKTION 

Denne version introduceres som følge af, at FIAP har udskudt introduktionen af de nye, foreslåede 
distinction-regler. Samtidig annoncerede de tilbagetrækningen af 'print'-kravene for AFIAP og EFIAP skal 
fortsætte. 

 

Dette dokument angiver kravene for at opnå FIAP-priser. Det har ikke til formål at forklare, hvordan du 
ansøger om disse priser. Hvad den dog gør, er at løse eventuelle oversættelsesproblemer involveret i det 
originale FIAP-dokument. 

 

FIAP Liaison Officer (FLO) for Danmark har gennem de seneste år indsendt ansøgninger til FIAP omkring 1. 
december. 

Der kan kun indsendes ét parti ansøgninger til FIAP pr. år. Processen åbner i eftersommeren hvert år med 
en deadline den 14. november. 

 

NB:- Ansøgninger om MFIAP-udmærkelsen er en undtagelse fra det foregående afsnit. Se venligst nedenfor 
for yderligere detaljer. 

 

GENERELT 

På dette tidspunkt kan en eller anden forklaring godt være nyttig. Bemærk venligst, at disse bemærkninger 
gælder for alle applikationer, uanset om det er AFIAP, EFIAP eller EFIAP Levels applikationer. 

 

Først og fremmest; prøv ikke at gætte reglerne. Mange mennesker lader deres fantasi løbe af sted med 
dem. Hvis der ikke står noget er påkrævet, så er det ikke påkrævet. Så lad være med at spilde alles tid ved 
at spørge. 

 

Optælling af lande:- Når du vurderer, hvor mange lande du har opnået, skal du være opmærksom på, at 
England, Skotland og Wales betragtes som forskellige lande. Hver tæller med i det krævede samlede antal, 
du skal opnå.  

 

Optælling af saloner:- Der henvises til "circuit". Dette er den type salon, der reelt består af mere end én 
separat udvalgt salon inden for den ene begivenhed. Så hvis du skulle indtaste 4 billeder i en sektion af 
circuitet, ville de blive udvalgt mere end én gang; for eksempel i tilfældet med Trierenberg Super Circuit, 



fire separate gange med forskellige paneler af vælgere. Det er derfor muligt for dig at opnå 16 accepter fra 
dine fire poster. 

Selvom du kan bruge alle disse accepter i forhold til det samlede antal, der kræves for din udmærkelse, 
tæller et "circuit" kun som EN salon til en række andre formål. 

 

Disse er: 

i) Når du vurderer, hvor mange saloner du med succes har tilmeldt dig for at ansøge om en AFIAP- eller 
EFIAP-distinktion. 

ii) Når du ansøger om AFIAP og EFIAP i forbindelse med din portefølje af 5 billeder og i EFIAP i forhold til 
kravet om, at to priser skal opnås med forskellige fotografier, og at de 2 priser skal være fra forskellige 
lande og saloner. Dette forhindrer, at præmiekravet opnås fra et enkelt circuit og antal accepter for et 
porteføljebillede, der kommer fra et circuit. 

iii) Når du ansøger om en af de syv EFIAP-levels, med hensyn til porteføljekravene for et specificeret antal 
priser fra et specificeret antal lande. Derfor tæller kun én pris fra et circuit. 

 

AFIAP (Artist FIAP) 

Din første accept skal modtages mindst 12 måneder før du kan få tildelt dit AFIAP-certifikat. I denne 
periode skal du opnå: 

a) Mindst 40 accepter med mindst 15 forskellige fotografier. 

b) Disse skal komme fra mindst 15 forskellige saloner med FIAP Patronage, og disse saloner skal være 
spredt over mindst 8 forskellige lande. 

 

Du skal indsende en portefølje med 5 digitale billedfiler til FIAP. Disse skal være af fotografier, der hver har 
modtaget mindst 3 accepter fra saloner med FIAP Patronage. Det skal være digitale billedfiler uanset om de 
er opnået i digitale- eller printsaloner. Du skal være opmærksom på, at disse digitale filer skal have 
minimum 3.600 pixels på den længste side. Så hvis du ikke har bevaret en fil i fuld størrelse, kan du ikke 
bruge den i din portefølje. 

 

EFIAP (Excellence FIAP) 

For at ansøge om EFIAP skal du være indehaver af AFIAP-certifikatet. Du kan ikke modtage din EFIAP-pris 
før mindst 12 måneder efter datoen for dit AFIAP-certifikat. 

 

Du skal have vundet 

a) Mindst 250 accepter (inklusive dem, der er opnået hos AFIAP) med i alt mindst 50 forskellige fotografier. 



b) Disse skal være kommet fra mindst 30 forskellige saloner med FIAP Patronage, og disse saloner skal være 
spredt over mindst 20 forskellige lande. 

e) At have mindst to forskellige fotografier, der hver har modtaget mindst én pris. Disse priser skal være 
opnået i forskellige saloner fra forskellige lande. 

 

Du skal indsende en portefølje med 5 digitale billedfiler til FIAP. Disse skal være af fotografier, der hver har 
modtaget mindst 3 accepter fra saloner med FIAP Patronage og skal omfatte mindst to, der har modtaget 
priser som i underafsnit e) ovenfor. De skal også være forskellige og ikke være identisk eller ligne dem i din 
AFIAP-portefølje, men de kan være fra accepterede værker i din AFIAP-applikation. Det skal være digitale 
billedfiler uanset om de er opnået i digitale- eller printsaloner. Du skal være opmærksom på, at disse 
digitale filer skal have minimum 3.600 pixels på den længste side. Så hvis du ikke har bevaret en fil i fuld 
størrelse, kan du ikke bruge den i din portefølje. 

 

EFIAP NIVEAUER 

Du skal være indehaver af EFIAP-certificatet, før du kan ansøge om en EFIAP Levels-pris og have haft denne 
udmærkelse i mindst et år. Der er syv "Levels", Bronze (EFIAP/b), Sølv (EFIAP/s), Guld (EFIAP/g) og Platin 
(EFIAP/p), Diamant 1 (EFIAP/d1) Diamant 2 (EFIAP/d2) og Diamant 3 (EFIAP/d3 og hver skal opnås i den 
rækkefølge som vist her. Det betyder, at du ikke kan ansøge om sølv, medmindre du har opnået bronze og 
så videre gennem guld til diamant 3. Der skal også være en tolv måneders periode mellem ansøgninger til 
forskellige levels certifikater. 

 

For ALLE EFIAP-levels skal du, siden datoen på ansøgerens EFIAP-certifikat, ved brug af titler, der ikke 
bruges til AFIAP eller EFIAP, have opnået i alt mindst i internationale saloner under FIAP patronage: 

 

For EFIAP/b 200 accepter med mindst 50 forskellige værker fra mindst 5 lande 

For EFIAP/s 300 accepter med mindst 100 forskellige værker fra mindst 10 lande 

For EFIAP/g 500 accepter med mindst 150 forskellige værker fra mindst 15 lande 

Til EFIAP/s 700 accepter med mindst 250 forskellige værker fra mindst 20 lande 

 

Så efter at have opnået bronze, skal du derefter have yderligere 100 accepter fra 50 flere værker for sølv, 
for at få de i alt 300 fra 100, og så videre op på skalaen. 

 

Efter Platinum fortsætter EFIAP Levels udmærkelser med EFIAP Diamond Distinctions. De kræver følgende 
akkumulering af priser (enhver som helst belønning), der er vundet siden starten af 2015 eller datoen for 
dit EFIAP Platinum-certifikat, alt efter hvad der er den seneste. 

 



EFIAP diamant 1 50 priser med 15 forskellige værker i 5 forskellige lande 

EFIAP Diamond 2 100 priser med 30 forskellige værker i 7 forskellige lande 

EFIAP Diamond 3 200 priser med 50 forskellige værker i 10 forskellige lande 

 

Ud over ovenstående skal du også indsende en portefølje af digitale billeder. Porteføljen skal være i form af 
digitale billeder, uanset hvilket medie du har opnået dine accepter i. Disse billeder skal være fra AWARD-
vindende fotografier og have modtaget priser i et varierende antal forskellige lande og forskellige saloner. 

 

Disse krav er som følger: 

EFIAP bronze 4 fotografier præmieret i 4 forskellige lande og forskellige saloner 

EFIAP Sølv 5 fotografier præmieret i 5 forskellige lande og forskellige saloner 

EFIAP guld 6 fotografier præmieret i 6 forskellige lande og forskellige saloner 

EFIAP Platinum 7 fotografier præmieret i 7 forskellige lande og forskellige saloner 

EFIAP Diamond 1 5 fotografier præmieret i 5 forskellige lande og forskellige saloner 

EFIAP Diamond 2 6 fotografier præmieret i 6 forskellige lande og forskellige saloner 

EFIAP Diamond 3 7 fotografier præmieret i 7 forskellige lande og forskellige saloner 

 

De tildelte fotografier, der kræves til disse porteføljer, er IKKE akkumulerende, og i hvert tilfælde skal disse 
fotografier være forskellige og ikke ligne eller være identiske med dem, der er indsendt i en tidligere 
portefølje for en tidligere vellykket ansøgning om en FIAP-udmærkelse. 

 

MFIAP (Master of Photography FIAP) 

 

Dette er den højeste pris for fotografisk fortjeneste, som FIAP giver og kræver fotografering af den 
allerhøjeste standard og svarer til en "doktorgrad" i uddannelsesmæssig henseende. Du skal have været 
indehaver af EFIAP i mindst 3 år (dvs. 36 måneder) fra datoen på dit EFIAP-certifikat, før du kan få tildelt 
MFIAP. Husk i denne sammenhæng, at MFIAP-ansøgninger i øjeblikket vurderes i april hvert år på FIAP 
Directory Board Meeting. 

 

Hvis du allerede har indsendt en ansøgning og ikke har fået succes, skal du vente i yderligere 3 år (dvs. 36 
måneder), før FIAP vil overveje yderligere ansøgninger. Derudover vil en person kun få lov til i alt tre 
ansøgninger om MFIAP; dvs. efter to mislykkede forsøg, vil fejl ved et tredje betyde, at der ikke kan indgives 
yderligere ansøgning. 

 



For en ansøgning skal du indsende 

i) Et komplet curriculum vitae ved hjælp af formularer foreskrevet af FIAP 

ii) En portefølje på 20 digitale billeder. 

iii) En indledende tekst, der beskriver motivet og fotografens kreative koncept. 

 

For at udgøre en portfolio skal billederne hænge sammen og være en sammenhængende og harmonisk 
helhed, både i forhold til indholdet af fotografens billeder og vision, og i forhold til deres størrelse og 
præsentation. Idevalget bag portfolioen overlades helt til initiativet fra kandidaten, som har størst mulig 
ytringsfrihed. Portfolioen kan bygges på et tema, være en sekvens; eller illustrationen af en historie. Disse 
er eksempler, men ikke en udtømmende liste. 

Denne tildeling er på ingen måde automatisk, og i modsætning til alle ovenstående er kriterierne meget 
mere subjektive. Ansøgninger behandles af medlemmerne af FIAP Directory Board og tildeles ved simpelt 
flertal blandt disse medlemmer. Hvis tildelingen ikke sker, modtager kandidaten en skriftlig begrundelse for 
afslaget. 

 

Tidsplanen for MFIAP adskiller sig fra alle de tidligere priser, fordi de vurderes på et af Directory Board-
møderne, og de skal være hos FIAP i tide til det første Directory Board-møde hvert år. Kandidater skal 
derfor udfylde og aflevere den udfyldte ansøgning til FIAP Liaison Officer senest den forudgående 15. 
december. 

 

Du bør kontakte din FIAP-forbindelsesofficer i god tid, så han kan give dig detaljerede instruktioner og også 
give dig tid nok til at sammensætte ansøgningen. 

 

(oversættelse og tilretning af Criteria requirements for FIAP Awards (updated March 2021) fra The 
Photographic Alliance of Great Britain) 

Arvid Nielsen, FLO Danmark, 11-09-2022 


