Riksfototräffen 2016
R

iksfototräffen 2016 gick av stapeln i Bollnäs 6-8
maj och drygt 70 medlemmar från Riksförbundet Svensk Fotografi var på plats. Dessutom hade vi
många besökare under dagarna från allmänheten
som tog tillfället i akt och tittade på fotokonst från
Sveriges avlånga land.

och har vunnit ett stort antal priser genom åren. Han
gick med i Bollnäs fotoklubb 1969 och är fortfarande
aktiv. Börje har anammat den digitala tekniken och
gör även enklare digital bildbehandling - inte illa när
man passerat 90 år!

Tony Rödin och Bengt Moberg önskar deltagarna välkomna. Foto Agneta Sundgren

Hedersmedlem Börje Larsson inspekterar sin egen
utställning. Foto Tommy Stokka

F

Fredagen 6 maj

ör Bollnäs fotoklubb var det exakt 40 år sedan
förra gången klubben arrangerade RIFO, och
många som var med då var
också med under årets arrangemang. Då som nu var vi i Bollnäs kulturhus, som på den tiden
hette Folkets hus. Närheten till
Scandic i Bollnäs uppskattades
av många.

T

ill de fem grupperna i Riksfotoutställningen hade det
skickats in 3174 bidrag från 368
fotografer i 65 klubber, samt 23
bildspel.

B

örje Larsson, som tillsammans med Hilding Mickelsson är fotoklubbens hedersmedlemmar, fick äran att ha en
alldeles egen utställning. Börje
har varit aktiv inom fotoklubbrörelsen i stora delar av sitt liv

Fredagen startade vi från fotoklubben tidigt med att
göra i ordning utställningen - få
upp skärmarna, hänga bilder
och testa tekniken inne vid stora
scen. Vi fick också stort medialt
intresse från lokalradio samt
lokaltidningen som streamade
live från våra förberedelser. Från
klockan 15 öppnade sekretariatet och besökande började dyka
upp från när och fjärran.

K

lockan 18 var det dags för
en efterlängad vernissage
på Galleri Lokomotiv - Hälsinglands fotografiska mötesplats
- där vi fick ta del av fyra fantastiska utställningar. Vi fick en
särskild presentation av utställningen av deltagande fotografer
- starkt och minnesvärt!

J

ag tror många imponerades av det arbete som
Johanna Syrén och Anna Alverhag lagt ner under
åren för att skapa denna stora verksamhet i lilla Bollnäs! För fotoklubben är detta det bästa som kunde
hänt oss, verksamheten i och runt Galleri Lokomotiv
bidrar definitivt till ett större fotointresse. Kvällen
avslutades med enkel förtäring i Galleri Lokomotivs
lokaler och mingel bland fotokonst.

Lördag 7 maj
Invigning av Riksfototräffen

J

ohanna Syrén från Galleri Lokomotiv hade fått
äran att inviga Riksfototräffen. Hon hade ställt
frågan till sina vänner ”Vad är foto för dig” och läste
upp många av svaren som hon fått. Intressant!

Riksfotostämman

26
Anna Alverhag berättar om sin utställning ”Den du
inte ser”. Den lämnade ingen oberörd. Foto Tommy
Stokka

Ulf Berglund berättar om sin fantastiska utställning
”The Election” om Nelson Mandelas väg från apartheid till president. Foto Tommy Stokka

av landets drygt 130 fotoklubber var representerade när förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar förklarade Riksfotostämman 2016 för öppnad.
Detta är ett litet urval från riksfotostämman:
• Riksfotostämman 2017 arrangeras av ABF fotoklubb, Uddevalla 19-21 maj.
• Sundsvall fotoklubb står som arrangör 2018.
• Förbundsstyrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår innehåll ett förslag om
att distribuera årsboken kostnadsfritt till samtliga
medlemmar i RSF med anledning av förbundets
jubileum. Budgeten fastställdes.
• Hela styrelsen omvaldes och består nu av ordförande Nils-Erik Jerlemar, ordinarie ledamöterna
Göran Zebühr, Monica Wennblom, Lars Rosell,
Toni Carlbrand, K-G Gramén och Peter Transjoe,
samt suppleanten Örjan Fredriksson.
• Nils-Erik informerade om ett antal nyheter som
kommer att införas under året. Inspirationen
kommer från samarbete med våra Nordiska
grannländer inom Nordiska förbundet. Det
handlar om tävlingar och RSF Hederstecken.

E

fter avslutat Riksfotostämma var det dags för
2017 års arrangör av Riksfotostämman, ABF fotoklubb i Uddevalla, att presentera sitt arrangemang i
form av ett bildspel.

Juryredovisningarna

E

lisabeth Englin från Naturfotograferna/N fick
äran av att påbörja redovisningen av Grupp C Enstaka påsiktsbilder. Elisabeth utsåg Peter Olausson
- Österlens Fotoklubb som vinnare i klassen.

Kvällen avlutades med enklare förtärning och mingel i
Lokomotivs lokaler. Foto: Tommy Stokka

A

nders Geidemark, också han från Naturfotograferna/N redovisade sin bedömning i Grupp B
- kollektion digitalbild. I denna grupp var det Staffan
Jönsson, Skara Fotoklubb, som vann.

T

ina Mansson, ordförande i Bollnäs filmklubb,
redovisade resultatet för bildspelsklassen. Det

var premiär för denna klassen på Riksfototräffen och
vi var nog alla nyfikna både på bidragens kvalitet
och om tekniken skulle fungera. Undertecknad blev
mycket imponerad av de uttagna bildspelen och Tina
valde till slut Marcus Liedholm, Fotoklubben Kamera, som vinnare.

F

rån värdklubben Bollnäs fotoklubb blev Sven ”Lajan” Westergren, Bengt Moberg, Hans Strömberg
och Börje Norfelt tilldelade RFS:s förtjänsttecken i
silver för sina insatser i fotoklubben. Utmärkelserna delades ut av vår förbundsordförande Nils Erik
Jerlemar.

Bildvisning

S

om avslutning innan middagen visade Anders
Geidemark ett mycket personlig bildprogram med
humor, reflektion och allvar. En fantastisk fotograf,
berättare och människa!

Festmåltid och
utmärkelser

K

vällen avslutades
med en festmåltid på ”Kulturkrogen”
som lämpligt nog var
i samma lokal som
Riksfototräffen. Vi bjöds
på underbar mat med
tillhörande efterrätt och
alla verkade vara nöjda.

Anders Geidemark. Foto
Sten Nolin

E

tt antal FIAP-utmärkelser delades
till fotoklubbsmedlemmar som haft framgångar i
internationella salonger. AFIAP till Mats Grimfoot,
FK Focus, Örebro och Camilla Ekendal, ABF Fotoklubb Uddevalla. EFIAP till Göran Gärberg, ABF
Fotoklubb Uddevalla. EFIAP/s till Mikael Bengtsson-Lestander, Köpings Fotoklubb.

L

ars Larsson, Enskede Fotoklubb och Jan Zettergren, Stockholms Fotoklubb tilldelades RSF:s
förtjänsttecken i silver för sitt arbete med att göra
Fotomässan i Älvsjö till ett forum för alla Sveriges
Fotoklubbar. Se bild nedan.

Foto: Göran Zebühr

Foto: Tommy Stokka

Söndag 8 maj
Bildvisning

S

öndagen började med att Elisabeth Englin från
Naturfotograferna tog oss med på en hisnande
resa med vacka vyer från Hälsingland och vidare
på färden mot Färöarna och tillbaka. Elisabeth var i
många år mycket aktiv inom Bollnäs fotoklubb och
en stor inspirationskälla.

Juryredovisningar

J

ohan Kock redovisade Grupp A- kollektion påsiktsbilder och hade valt ut kollektionen från Åke
Andersson, Umeå fotoklubb som vinnare.

J

ohanna Syrén och Anna Alverhag redovisade
grupp D - enstaka digitalbild. Detta var den absolut största klassen med 1200 inlämnade bidrag.
Till slut stod det klart att
Johnny Lindgren från
Sundsvall fotoklubb utsetts till vinnare i denna
klassen.

Olina Öhrn från Ljusdals fotoklubb blev årets
ungdomsfotograf. Foto: Bengt Moberg

J

ag hörde många positiva kommentarer om juryns
bedömningar och presentationer både på lördag
och söndag!

S

Årets fotograf

T

lutligen redovisade
Johanna Syrén och
Anna Alverhag även
Grupp U - ungdomsklassen där Ljusdals
fotoklubb belönades stort
för sin satsning på ungdomar. Olina Öhrn fick
Johnny Lindgren från Sundsvall fotoklubb blev
guldmedaljen i denna
Årets fotograf. Foto: Tommy Stokka
klassen.

ill sist stod det klart att
Johnny Lindgren från
Sundsvall fotoklubb samlat
mest poäng genom sina antagna och belönade bilder och därmed blev han Årets
fotograf.

Å

rets ungdomsfotograf
blev Olina Öhrn från
Ljusdals fotoklubb.

S

kara fotoklubb blev
Årets fotoklubb, och
Bollnäs fotoklubb lyckades
komma på andra plats! Som ordförande var
jag både stolt och glad då jag tackade mina
kompisar i klubben för allt arbete som lagts
ner för att ro arrangemanget i land - ett
arbete som pågått i drygt ett år. Att vi också
fick så fin inramning av arrangemanget med
underbart väder, många besökande och
en fantastisk lokal var pricken över i:et...
Nils-Erik bjöd upp klubbens närvarande
medlemmar på scenen och vi fick en varm
applåd! I och med det förklarade Nils-Erik
Jerlemar Riksfotstämman 2016 för avslutad.

En glad gäng från Bollnäs fotoklubb tackas av förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar. Foto: Sten Nolin

Antecknat av Tommy Stokka, ordförande
Bollnäs fotoklubb.

Bildkavalkad - alla foton av Agneta Sundgren, Bollnäs fotoklubb

