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Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi.  Skickas via e-post en gång per månad (eller 
oftare om behov finns).  Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF. 

Ledmotiv 
Vi har fått ett mycket glädjande besked från Österlens 
Fotoklubb som efter kort betänketid återkommit och 
säger att man gärna ställer upp som arrangör av 
Riksfototräffen 2019.  Vid vårt styrelsemöte i augusti 
fattade vi det enkla beslutet att acceptera detta 
erbjudande.  Preliminära datum är 24–26 maj 2019. 
 
Flera klubbar har redan hunnit utnyttja erbjudanden 
från vår huvudsamarbetspartner Japan Photo.  Vi 
upprepar den information vi tidigare skickat och 
kompletterar med ett par rykande färska tillägg. 
 

Medlemsförmåner 
 

 
 

Kort repetition om samarbetet.  Vi får ta del av ett 
antal olika rabatter.  För att kunna utnyttja dessa krävs 
koder som av naturliga skäl inte kan publiceras publikt.  
Varken på RSF:s hemsida eller hos någon av våra 
medlemsklubbars hemsidor.  Koderna skickas med 
epost tillsammans med detta nummer av Exponera! 
och får endast förmedlas vidare till den egna klubbens 
medlemmar 
 
Två nyheter sedan det senaste utskicket. 
 
1. CEWE FOTOBOK har fått bäst i test i ”Digital FOTO för 
alla” i det senaste numret. Vi är stolta över att kunna 
erbjuda denna produkt till alla medlemmar, självklart 
med 20% rabatt.  Kontakta din klubb för rabattkoden.   
Läs testen här. 
 
2. Passa på att uppgradera din utrustning med ett nytt 
objektiv!  Du som är klubbmedlem får 15% på alla 
Sigma-objektiv till och med 31 september. Priserna som 
visas är ordinarie priser, men ange den en kod vid 
beställningen så får du 15% rabatt.  Kontakta din klubb 
för den speciella rabattkoden för Sigma-objektiven. 
Länk till Sigma-objektiven. 
 
Se till att alla medlemmar i klubben får information om 
dessa rabatter och att de verkligen utnyttjar dem.  
Annars är det risk för att Japan Photo inte förlänger 
samarbetet. 
 

På RSF:s hemsida finns information om samarbetet och 
vilka förmåner det ger våra medlemmar.  Kontakta din 
fotoklubb för mer info och den unika koden för att få 
rabatt på bildprodukterna. Kort resumé: 

 
• 20% rabatt på alla bildprodukter på japanphoto.se. 

(Kräver unik kod - se ovan.) 

• Specialpriser på bildprodukter som är avsedda att 
användas på utställningar. 

• Bra priser på kameror och tillbehör. 

• 15% rabatt på objektiv från Sigma fram till 31 
september 2017. 

 
Notera att i den uppdaterade foldern för internt bruk i 
fotoklubbarna har Japan Photo gjort ett tillägg vad 
avser offertförfrågan om fotoprodukter: 
Observera att vi inte kan ge svar på frågor om olika 
produkter via denna kontakt, utan endast ge 
prisförslag. För produktfrågor hänvisar vi till vår 
kundservice, som du hittar på japanphoto.se. 
 
Länkar till mer information: 
Besök Japan Photos hemsida.  
Läs mer om CEWE FOTOBOK.  
Se alla Japan Photos bildprodukter.  
Hitta Japan Photos sju butiker. 
 
 

Riksfotoutställningen 2017 
ABF Fotoklubb Uddevalla rapporterar att samtliga 
påsiktsbilder har returnerats till respektive klubbs 
tävlingsansvarige.  Vi ber varje klubb noggrant 
kontrollera sin(a) försändelse(r) för att se att det 
varken är för få eller för många bilder som kommit 
tillbaka.  Vid problem kontaktas Göran Gärberg via e-
post:  garberg.goran@gmail.com. 
 

RSF Arbetsstipendium 
2016 delade RSF ut arbetsstipendium till Katja Hellmig 
(ABF Fotoklubb Uddevalla) och Susanne Bogren 
(Fotografiska Föreningen i Malmö).  Katja redovisade 
sitt arbete vid Riksfototräffen 2017. 
 
Susanne har just haft vernissage på Panora i Malmö där 
hon ställer ut det arbete som stipendiet gjorde möjligt.  
Utställningen heter ”Med unga tjejers drömmar i 
fokus”. 
 
Läs ett reportage i Skånska Dagbladet. 
 

https://blogg.japanphoto.se/cewe-fotobok/cewe-fotobok-testvinnare-igen/
https://www.japanphoto.se/marke-sigma
http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker
mailto:garberg.goran@gmail.com
http://www.skd.se/2017/08/29/med-unga-tjejers-drommar-i-fokus/
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RSF Årsbok 2017/2018 
Vi saknar fortfarande respons från de flesta klubbarna 
på vårt upprop i förra Exponera! där vi efterlyste hjälp 
från klubbarna att kunna få en större upplaga och 
därmed ett lägre pris.  Läs uppmaningen igen. 
 

Klubbtävlingar 
Tips till klubbar att samlas kring diskussioner och val av 
bilder för att visa klubbens bredd.  Och kanske nå både 
nationella och internationella framgångar. 
 

RSF Klubbtävling 

Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en 
årligen återkommande tävling mellan Sveriges 
Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket 
gör att såväl små som stora klubbar har samma chans 
att nå framgång.  Utförlig information på vår hemsida 
under Kalender.  Kompletta tävlingsregler finns här. 
 
Förra året deltog 23 klubbar – vi hoppas på ett större 
deltagande i år. 
 
Sista datum för insändande och betalning är den 15 
oktober 2017 och avgiften är 200 kr per klubb. 
 

12th FIAP Club´s World Cup 

FIAP inbjuder samtliga klubbar i världen ("member of 
FIAP, or not") att delta i denna tävling för klubbar. 
Senast den 10 november ska bilderna vara uppladdade 
via internet.  Varje klubb som vill delta ska skicka in 
exakt 20 bilder, dock max två bilder från en fotograf. 
Bilderna ska vara 2400 pixlar ("for the larger side"). 
Deltagaravgiften är 50€ per klubb.  
 
Utförlig information finns i FIAP:s inbjudan. 
 
 

Internationell utblick 
Lite gott och blandat från den internationella scenen. 
 

FIAP 27th FIAP Colour Biennial 
Varje land fick delta med 20 digitala bilder, högst två 
per fotograf.  Sverige deltog med en samling bilder 
under temat Play (lek/leka).  Segrande nation blev 
Ryssland som fick 287 poäng.  Sverige hamnade denna 
gång på den delad 9:e plats med 213 poäng och 
tilldelades en Honourable Mention.  Jättekul – Stort 
grattis till våra duktiga fotografer.   
 
Under 2018 kommer FIAP att arrangera flera biennaler. 
Natur för både projicerade bilder och prints samt en 
Black & White för prints.  Vi återkommer senare under 
hösten med information om datum och tema. 
 
 

NFFF Arbetsstipendium – 30 september 
Nordiska Förbundet för Fotografi har inrättat ett 
Arbetsstipendium, om för närvarande €500, som varje 
år utdelas till en fotoklubb eller enskild fotograf i 
respektive medlemsland. Totalt fyra stipendier om 
vardera €500/år.  Sista datum för årets ansökan är den 
30 september.  Läs mer här. 
 

2nd Nordic International Digital Circuit 
Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF - inbjuder till 
2nd Nordic Circuit med bedömning av bilderna i 
Sverige, Norge, Finland och Danmark.  Det är två 
klasser: Svartvitt och Färg.  Läs mer här. 
 
Har du inte deltagit i internationella salonger tidigare är 
detta ett utmärkt tillfälle att börja.  Du får dina bilder 
bedömda av fyra olika jurygrupper.  
 
Skicka in dina bilder senast den 31 oktober.  
 

Runt om i landet 

Landskrona Fotofestival 
8–17 september.  Mer info. 

Uppsala Fotofestival 
21–24 september.  Mer info. 

Fem fotografer ser på naturen 
16 september – 15 oktober i Falsterbo Konsthall. 

Ljusdals Fotoklubb satsar på ungdomen 
Vid Riksfototräffen 2017 i Uddevalla var Ljusdals FK 
med sina ungdomar dominerande i klassen ”Grupp U – 
Ungdom enstaka digitalbild”. 
 
Av 22 nominerade deltagare belade ungdomarna från 
Ljusdal 16 platser (!), varav ett guld och 2 
bronsmedaljer samt 6 diplom. Törs man påpeka att av 
dessa var 10 tjejer - och 3 grabbar…! 
 

 
Guldmedalj i Ungdomsgruppen.  Moa Carlbom, Ljusdals FK. 

 

http://rsf-fotoklubbar.org/Aktuellt/exponera/Exponera_2017-05.pdf
file:///C:/Users/GZ/Documents/Mina%20Dokument/Mina%20hemsidor/RSF%20Hemsida/2009-06/dokument/RSF_Klubbtavling(2016-09-13).pdf
http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Klubbtavling(2017-06-13).pdf
http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/INFO_077_2017_12FWC_EN.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/nfff.html
http://www.nordic.photo/
http://www.landskronafoto.org/
http://swe.uppsalafotofestival.se/
http://vellinge.se/sv/falsterbo-strandbad/kalender/fem-fotografer-ser-pa-naturen/
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Vi, i andra fotoklubbar runt om i landet, vet hur svårt 
det är att fånga upp ungdomar till våra möten och få in 
dem i våra föreningar. Trots rabatterade 
medlemsavgifter. 
 
Vad ligger bakom dessa framgångar? Är det något vi i 
andra klubbar kan lära oss och ta del av? Jag ställer 
frågan till Ulf Hagberg, lärare på medialinjen, inom det 
estetiska programmet, på Slottegymnasiet i Ljusdal. 
 
Lärarna Ulf Hagberg och hans företrädare Ralf 
Andersson ligger naturligtvis bakom större delen av 
ungdomarnas framgångar och som lyckats fånga deras 
intresse för foto och film inklusive övriga delar i 
undervisningen men där foto ändå utgör c:a 60 
procent. Bild och foto ingår ju i ett flertal medium. 
 

 
Bronsmedalj i Ungdomsgruppen.  Nora Bååth, Ljusdals FK. 

 
Ulf berättar att fotoundervisningen startar med den 
analoga tekniken inklusive arbete i skolans mörkrum. 
Ja, vilken ungdom idag vet vad det rör sig om annars?  
Eleverna får också sätta sig in i de ”gamla mästarnas” 
verk och får som uppgift bl.a. att ”kopiera” originalet. 
 
De flesta eleverna är naturligtvis medlemmar i Ljusdals 
FK. Och de behöver inte betala medlemsavgift! Något 
att ta efter? 
 
Fotoklubben är välkommen till skolan för arbete i deras 
två välutrustade studios. Ännu en orsak, för andra 
lokala klubbar kanske, att närma sig skolmiljön. 

 
Eleverna får turas om att låna hem skolans kameror av 
olika slag, objektiv mm.  Skolan bjuder också in 
professionella fotografer som föreläsare.  Man har även 
samarbete med kommunen vid utgivandet av 
informationsblad. Här är informations-ansvariga 
Johanna Syrén (känd som jury vid Riksfototräffen i 
Bollnäs 2016) behjälplig. 
 
Utställningar har man också. Bl.a. i galleri Kulturkossan i 
Ljusdal där man får hänga utan kostnad.  Och skolan 
köper in färdiga ramar. 
 
Tävlingar för Ljusdals FK började ungdomarna 2016 
med framgång vilket inspirerade till ett större 
deltagande vid Riksfotoutställningen 2017. 
 
Man kan klart konstatera att med den inspiration och 
ledning man får från och i skolan leder till framgång. 

 

 
Bronsmedalj i Ungdomsgruppen.  Johanna Eriksson, Ljusdals FK. 

 
Goda idéer från Ljusdal som kanske kan inspirera andra 
klubbar till liknande initiativ? 
 

* 

Nu är höstmotiven snart här 
 

 
 
Göran Zebühr 

 
Göran Gärberg 

  

Material till och dialog med Exponera! skickas till: 
exponera@rsf-fotoklubbar.org 
 

 
 

mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

