
Riksfotoutställningen 
Instruktion för klubbens tävlingsledare.  Det finns en särskild instruktion till deltagarna.  Se vår 
hemsida under ”Riksfotoutställningen – Info”.

 
 
RSF webbplats för uppladdning av bilder har tre typer av lösenord: 

1. Ett som är unikt för respektive klubbs tävlingsledare och som används för administration av 
klubbens information. 

2. Ett som är unikt för respektive klubb som används när en medlem för första gången ska 
registrera sig och skaffa ett eget unikt lösenord. 

3. Respektive fotograf som vill delta med sina bilder har ett eget unikt lösenord skapat i steg 2 
ovan.  När det väl är skapat kan fotografen logga in även kommande år. 

 

 
 
Vår webbplats för uppladdning av bilder till Riksfotoutställningen öppnas den 2 januari.  I veckan innan 
skickas ett särskilt mail till respektive klubbs tävlingsledare med uppgift om lösenord 1 och 2. 
 
Klubbar som ännu inte anmält tävlingsledare kan göra det genom att skicka ett mail till e-postadressen 
laddaupp@rsf-fotoklubbar.org.  Ange klubbens namn, tävlingsledarens namn och epost-adress. 

 
 

Med hjälp av lösenordet <se info i särskilt mail> kan Tävlingsledaren logga in till RSF:s 

webbplats för att administrera klubbens deltagande i Riksfotoutställningen.  

1. Gå till vår webbplats http://www.rsf-fotoklubbar.org/laddaupp och läs den allmänna 
informationen. 

2. Klicka sedan på länken till uppladdningssidan. 
3. Bläddra ner till avsnittet "Logga in som Klubbens Tävlingsledare" 
4. Ange lösenordet ovan och du är inloggad som Tävlingsledare för din klubb.  Tips! Kopiera 

det som är gulmarkerat och klistra in det.   
5. Gå till "Uppgifter om Tävlingsledaren" och kontrollera/komplettera dina uppgifter.  Är du ny 

som tävlingsledare i år så ändrar du alla uppgifter.  Lösenordet är dock detsamma.  
Kontrollera speciellt att du angivit rätt adress för returnering av påsiktsbilder.  Klicka sedan på 
"Uppdatera". 

6. Kontrollera sedan under "Deltagare" om det är någon medlem som inte längre är med i 
klubben. Markera i så fall den medlemmen i rullistan och välj "Ta bort medlem". 

7. Meddela sedan dina klubbkamrater att de kan börja ladda upp sina bilder.  Det finns en 
instruktion för deltagarna på vår hemsida: Riksfotoutställningen – Info. 

8. Nya medlemmar måste registrera ett nytt konto och då behöver de klubbens lösenord för 

medlemmar: För din klubb är det <se info i särskilt mail>. 
9. Som Tävlingsledare måste du även registrera dig själv som deltagare om du vill delta i 

Riksfotoutställningens olika grupper. 
10. Vi vill att du som tävlingsledare kontrollerar att alla bilder från din klubb uppfyller våra regler. 
11. Klubbens deltagaravgifter betalas till RSF:s Bankgiro 135-6856 senast den 7 februari.  Glöm 

inte att ange klubbens namn vid inbetalningen.  Med tävlingsledarens lösenord kan du "Logga 
in som Klubbens Tävlingsledare/Kassör" för att få hjälp med att se hur stor avgift klubben 
ska betala. 

 
 
Rapport om eventuella fel, allmänna frågor och kommentarer kring användning av webbplatsen för 
uppladdning av bilder till Riksfotoutställningen kan skickas till e-postadressen laddaupp@rsf-
fotoklubbar.org. 
 
Med vänliga hälsningar 
Riksförbundet Svensk Fotografi 
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