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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 fick många svar på vår enkät om hemsidan.  Marcus 
Liedholm arbetar nu med att sammanställa dessa inför 
arbetet med att ta fram en ny hemsida. 
 
RSF årsbok 2017/2018 är snart klar.  Som vi tidigare 
berättat blir årsboken klart billigare än 2015.  Styckpris 
exklusive frakt blir 120 kr, men genom att beställa fler 
exemplar kan man komma ner till 70 kr st.  Mer info om 
t.ex. utvalda fotografer och leveransdatum kommer 
inom kort via Exponera! och på hemsidan. 
 
Snart är vintern här och det blir tid att planera för val 
av bilder/bildspel att lämna in till Riksfotoutställningen. 
I år puffar vi lite extra för gruppen bildspel. 
 

 
 

Riksfotoutställningen 2018 
Alla bilder ska som vanligt vara uppladdade/postade 
senast den 31 januari och avgifterna betalda den 7 
februari.  Samma datum gäller för bildspel. 
 
Inbjudan – en för bildspel och en för övriga grupper – 
är nu klara och finns tillsammans med allt annat du 
behöver veta på vår hemsida.  Notera även de två 
länkarna till frågor och svar – FAQ. 
 
Vi vill särskilt betona några av reglerna – men läs alla 
som finns beskrivna i inbjudan. 

• Unik bildtitel ska anges för alla bilder. 

• Märkningen ska vara läslig.  Etiketter från RSF:s 
system för uppladdning ska användas. 

• Fotografens namn eller signatur får inte 
förekomma på bilden. 

• Bilder som inte följer reglerna kan komma att 
diskvalificeras utan återbetalning av deltagaravgift.   

 
Reglerna är inte till för att slå någon i huvudet med, 
utan för att förenkla för både deltagare, jury och 
arrangör.  Respektive klubbs tävlingsledare kan hjälpa 
till att kontrollera att klubbens alla bidrag är OK.  För 
det är ju trist att få besked om diskning. 

Bildspel 
Gruppen för bildspel infördes på prov 2016 och är 
redan efter två år en etablerad grupp som vi gärna vill 
göra mer reklam för. 

Visning av antagna Bildspel 
Vi har fått flera frågor från klubbar som inte kunde vara 
med under Riksfototräffen och visningen av de antagna 
bildspelen.  ”Kan man inte på något sätt få se dessa 
bildspel och därmed få inspiration/tips att göra egna?” 
 
Det här är en mycket viktig fråga.  Bilder i ”de vanliga 
grupperna” finns att se på vår hemsida och numera är 
de även sammanställda i kataloger.  Det gör att alla 
medlemmar kan se bilderna och bli inspirerade. 
 
För att kunna skapa samma möjlighet för bildspelen ser 
vi nu över olika alternativ att via vår hemsida kunna 
visa eller länka till dessa.  I registreringsformuläret för 
årets bildspelsgrupp ställer vi frågan om fotografen vill 
tillåta visning av sitt bildspel. 
 
Om/när vi löser detta för 2018 års bildspel hoppas vi 
även kunna visa bildspelen från 2016 och 2017.  Men 
först efter att ha stämt av med upphovsmakarna. 

Bildspel – Internationella framgångar 
Peter Reichel från Gagnefs Fotoklubb var den som tog 
initiativet till att införa bildspel i Riksfotoutställningen. 
 
Peter har i år skickat sina bildspel till PSA:s årliga tävling 
för bildspel som har ett antal olika klasser.  Det har 
blivit minst sagt god utdelning.  Se nedan. 
 
Apropå önskemålet vi skriver om ovan att kunna se och 
inspireras av andras bildspel så har Peter gjort sina 
bildspel tillgängliga via Vimeo – en webbplats för 
delning av video.  Klicka på bildspelets titel i 
uppställningen nedan så kan du se bildspelet. 

• Guldmedalj (PID avd. video)  
"The haunted mansion" 

• Bronsmedalj (PID avd. travel)  
"Venice" 

• Honorary mention (PID avd. photo essay)  
"Floras Secret" 

• 5e plats (PID monochrome photo essay)  
"Never again" 

 
Stort GRATTIS till Peter och även ett stort TACK för att 
vi kan ta del av de fina bildspelen. 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2018-bildspel(2017-11-03).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2018(2017-11-03).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/rifoinfo.html
https://vimeo.com/233465134
https://vimeo.com/233465240
https://vimeo.com/233466123
https://vimeo.com/188194741
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Diverse info från RSF 

RSF Utmärkelse 
Förra året introducerade vi RSF Utmärkelse som, efter 
ansökan, kan utdelas för framgångsrikt deltagande i av 
RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar.  
Ca 30 fotografer ansökte om olika nivåer och många av 
dem var plats vid Riksfototräffen i Uddevalla och fick ta 
emot nål och diplom.  
 
Vi har i år beslutat att även framgångar i gruppen för 
bildspel (fr.o.m. år 2016) kan räknas med. 
 
Senaste datum för ansökan är den 15 februari.   
Läs mer här. 

RSF Arbetsstipendium 
Det finns ett stipendium för seniorer och ett för 
ungdomar (upp till 25 år).  Ansökan om stipendium 
lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda 
senast den 31 december. Stipendiesumman är f.n. 5000 
kr. Läs mer på hemsidan under Kalender. 

RSF Klubbtävling – 31 oktober 
Det var flera klubbar som tag chansen att skicka in 
bilder när vi förlängde deadline till att bli samma som 
förra året.  Vanans makt är stor.  Nu hela 41 klubbar att 
jämföra med 2016 som lockade 24.  Vilken ökning! 

Medlemsavgift för 2018 
Medlemsavgiften för 2018 är 600 kr för fotoklubb och 
200 kr för enskild medlem i RSF och den ska enligt våra 
stadgar vara inbetald senast den 30 november.  
Avgiften betalas till RSF:s bankgiro 135–6856.  
 
Den 31 oktober skickades ett mail med info om 
medlemsavgiften för 2018.  Vi skickade det till den 
epost-adress klubben anmält för sin kassör. 
 
 

Landet runt 
Ett antal fotoutställningar och en klubbledarträff. 

Hasselblad Center Göteborg 
visar en utställning av 2017 års Hasselbladpristagare, 
Rineke Dijkstra, en av de mest betydande samtida 
konstnärerna som arbetar med fotografiska porträtt. 
Visas t.o.m. 4 februari 2018. 
www.hasselbladfoundation.org 

Fotografiska Stockholm 
presenterar bl.a. Höstsalongen till vilken vi alla kunnat 
skicka in bilder för bedömning med förhoppnings om 
ett deltagande.  Visas t.o.m.3 december. 
Höstsalongen 

Fotomässan 2018 i Stockholm, Älvsjö 
Utställningar, föredrag, prylar mm den 9-11 mars. 
www.fotomässan.se 

Falköping FK 
visar sin medlemsutställning ”Bildlikt talat” på 
Kulturhuset Bildkällan, Falköping mellan den 25 
november -21 december. 
Falköpings FK hemsida 

Klubbledarträff - Västra Sveriges Fotoklubbar 
Ett 30-tal representanter från distriktets klubbar 
träffades i Östad den 7 oktober.  Via länkarna nedan 
finns både rapport och bilder från klubbledarträffen. 
Rapport 
Bilder 
 

* 
 

 
Glöm inte att byta till vinterdäck.                               Foto: Göran Zebühr 

 
 

Snart är det vinter! 
 

 
 
Göran Zebühr 

 
Göran Gärberg 

  

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

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som vårt 
samarbete med Japan Photo ger medlemmar i 
fotoklubbar anslutna till RSF. 
 
Länkar till mer information: 
Besök Japan Photos hemsida.  
Läs mer om CEWE FOTOBOK.  
Se alla Japan Photos bildprodukter.  
Hitta Japan Photos sju butiker. 

http://rsf-fotoklubbar.org/rsf_utm.html
http://www.hasselbladfoundation.org/
http://fotografiska.eu/utstallningar/utstallning/autumn-salon-2017/
http://www.fotomässan.se/
http://falkopingsfotoklubb.se/bildligt%20talat.html
http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/Rapport-VSF-Klubbledartr%C3%A4ff-7-okt-2017.pdf
http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/?page_id=1053
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org
http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker

