
 

 
 

Ungdomsutställningen 2014 

 
 

Ungdomar i fotoklubbar inom Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF), 
inbjuds att sända fotografiska bilder till årets Ungdomsutställning.  Vår målsättning är att genom 
en årligen återkommande utställning stimulera och inspirera ungdomarna 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 RIFO-dagarna i maj. 
 

 
 
Ungdom 
Som ungdom räknas alla som under 
utställningsåret fyller högst 25 år.  
 
Ungdomsutställningen - digitala bilder 
Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg.  
Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder.  
Formatet ska vara jpeg och längsta sidan ska 
vara 2000 pixlar.  En liggande bild får vara max 
2000 pixlar bred, en stående bild max 2000 
pixlar hög.  Bildfilens storlek bör hållas mindre 
än 1,5 MB. 
 
Bildfilens namn får innehålla max 16 tecken och 
måste vara unikt inom klubben.  Samtliga bilder 
från klubben placeras på en CD-skiva och 
postas till arrangören - se nedan. 
 
Följesedel 
Fyll i alla uppgifter för respektive deltagande 
fotograf.  Följesedel finns att hämta på RSF:s 
hemsida i elektronisk form under ”RIFO, 
salonger – Information.  Använd den och fyll i 
blanketten direkt i datorn. Kopiera följesedeln till 
CD-skivan tillsammans med bilderna samt 
bifoga en utskrift av den. 
 
Jury och utmärkelser 
En kvalificerad jury kommer att utses för 
Ungdomsutställningen.  Juryn kan utdela 
silverplaketter, bronsplaketter och diplom samt 
ta ut ett antal bilder för visning. Juryns urval och 
beslut kan inte överklagas. 
 
Utställning av antagna bilder 
RSF kommer att ta fram utskrifter av de antagna 
bilderna och för att kunna ställa ut dem 
tillsammans med övriga påsiktsbilder från 
Riksfotoutställningen under RIFO-dagarna. 
 

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. 
 
CD-skivan kommer inte att returneras. 
 
Avgifter och försändelse 
Bilderna till Ungdomsutställningen skall sändas 
klubbvis med korrekt ifylld följesedel.  
 
Deltagaravgiften skall betalas klubbvis.  Avgiften 
är 50 kronor per deltagare och insättes på 
RSF:s plusgiro 4 45 17-1.  I meddelande till 
mottagaren skall ordet "Ungdomsutställningen" 
framgå, liksom klubbens namn och antalet 
deltagare.  
 
CD-skiva med deltagande bilder märkes 
"UNGDOMSUTSTÄLLNINGEN" och sänds till: 
c/o CondoConsult 
Nybohovsbacken 50 
117 64  Stockholm 
(Tfn 070 - 717 01 81 - Bengt Gustafsson) 
 
Datum 
 Sista datum att insända bilder är den 31 

januari 2014.  Poststämpelns datum gäller. 
 7 februari är sista datum för klubbvis 

inbetalande av deltagaravgiften. 


