
 

Inbjudan till 
 

Riksfotoutställningen 2015 

 

Medlemmarna i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF), inbjuds att sända 
fotografiska bilder till årets Riksfotoutställning.  Vår målsättning är att genom årliga utställningar 
stimulera och inspirera medlemmarna till fortsatt utveckling och förnyelse av svensk fotografi. 
 
Bilderna bör vara nytagna, motivområdet är fritt och de får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna 
för visning vid tidigare utställningar eller salonger inom RSF.  Samma bild får inte skickas in till 
flera grupper samma år. Utställningen har vernissage vid Riksfoto-dagarna i maj. 
 

 
A - Kollektion 3-5 påsiktsbilder 
Svartvita bilder och färgbilder kan blandas.  Varje 
fotograf får delta med en kollektion.  Bildernas skall 
vara monterade och största format inkl. ev. 
passepartout är 30x42 cm som motsvarar A3. 
 
B - Kollektion 3-5 digitalbilder 
Svartvita bilder och färgbilder kan blandas.  Varje 
fotograf får delta med en kollektion.  Bildfilerna ska 
ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar 
och storleken ska vara max 1500 kB. 
 
C - Enstaka påsiktsbild 
Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg.  Varje 
fotograf får delta med max 4 bilder.  Bildernas skall 
vara monterade och största format inkl. ev. 
passepartout är 30x42 cm som motsvarar A3. 
 
D-  Enstaka digitalbild 
Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg.  Varje 
fotograf får delta med max 4 digitala bilder.  
Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 
2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB. 
 
Märkning av påsiktsbilder 
Varje bild märks på baksidan med fotografens namn, 
adress, telefon och klubbtillhörighet eller uppgift om 
enskilt medlemskap i RSF.  Eventuell bildtitel och 
ordningsföljd inom kollektion anges också. 
 
Uppladdning av digitala visningsbilder i påsikt 
Fotografer som deltar med påsiktsbild(er) ska även 
ladda upp motsvarande visningsbild(er) digitalt och 
dessa kommer att användas vid juryns redovisning. 
 
Registrering och uppladdning 
Fotografer registrerar sitt deltagande och laddar upp 
bilder digitalt via webbadressen nedan.  Där finns 
också alla instruktioner. 
http://rsf-fotoklubbar.org/laddaupp/ 
 
Returnering 
Bilderna returneras så snart RSF valt och hanterat 
bilderna för publicering och programverksamhet.  
Dock senast 30 november 2015. 
 
 

Särskilda bestämmelser 
RSF äger rätt att fritt välja ut bilder för publicering i 
pressen, vår hemsida, årsbok, internationellt 
bildutbyte och visningsprogram samt att offentligt visa 
bilderna utan ersättning.  
 
RSF eller av RSF utsedd klubb kommer att hantera 
de insända bilderna med största omsorg, men kan 
inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller 
förluster. 
 
Jury / Utmärkelse 
För alla fyra grupper kommer kvalificerad jury att 
utses.  Respektive jury kan utdela medaljer i guld, 
silver och brons samt diplom i varje grupp.  Juryn kan 
också ta ut ett antal bilder eller kollektioner för 
visning.  "Årets fotograf" och "Årets fotoklubb" 
kommer att utses. 
 
Juryns urval och beslut kan inte överklagas.  
 
Avgifter och försändelse 
Alla påsiktsbilder till Riksfotoutställningen skall 
sändas klubbvis.  Deltagaravgiften skall betalas 
klubbvis.  Enskilda medlemmar i RSF sänder bilder 
och avgift enskilt. 
 
Deltagaravgiften är 80 kronor per grupp och 
deltagare och sätts in på RSF:s plusgiro 4 45 17-1. 
I meddelande till mottagaren skall ordet 
"Riksfotoutställningen" framgå, liksom klubbens 
namn och antalet deltagare i respektive grupp.  
 
Försändelsen emballeras väl i emballage som också 
tål retursändandet och sänds till: 
 
Riksfotoutställningen 2015 
Kenneth Håkansson 
Fugavägen 16 
245 42  Staffanstorp 
(Tfn 046 - 25 34 47) 
 
Datum 
 Sista datum att ladda upp respektive posta bilder 

är den 31 januari.   
 Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter är 

den 7 februari. 


