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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 har fått mail från två klubbar med funderingar kring 
bedömning av fototävlingar.  Det första lyder så här: 
Jag saknar en lista eller markering på fotoklubbar som 
är villiga att göra en bedömning av en klubbtävling. 
 
Sen kom mail nummer två: Tänkte höra mig för om att 
få in en liten blänkare/notis i kommande ”Exponera!” – 
om att vi i Växjö Fotoklubb gärna tar på oss uppdraget 
att bedöma andra klubbars tävlingar. 
 
Det låter som en god idé att kunna få snabbare hjälp 
att finna jurys till sina klubbtävlingar.  Vi tar till oss 
frågan och återkommer.  Se Växjö FKs erbjudande i sin 
helhet under ”Från klubbar och distrikt”. 
 
I förra numret av Exponera! bjöd vi in våra medlemmar 
att visa upp sina bilder både i FIAP 33rd Black & White 
Print Biennial och Nordiska Förbundet för Fotografis 
nyöppnade ”NFFF Open”.  Resultatet blev över 
förväntan!  Åt bägge hållen.  Till FIAP-biennalen kom 
det 101 bilder från 24 fotografer.  Till NFFF Open har 
det ännu inte kommit en enda bild. Från Sverige.  
Däremot har våra nordiska grannar varit flitiga.  Vi 
påminner alltså om möjligheten att få bilder visade 
tillsammans med andra duktiga fotografer. 
 

Riksfotoutställningen - resultat 
De olika jurygrupperna är klara med sina urval, alla 
resultat är summerade på längden och tvären och vi 
kan nu bifoga årets resultatlistor - en separat för 
gruppen Bildspel.  De följer samma mönster som förra 
året då vi införde begreppet nominerade.  Samtliga 
fotografer som fått bild/kollektion antagen av juryn 
presenteras, men vi berättar inte nu vilka som blir 
belönade med Diplom, Guld-, Silver- eller Bronsmedalj.  
Vi säger bara att dessa är nominerade för att få en 
högre utmärkelse. Exakt vilken redovisas när juryn 
presenterar respektive grupp i Bollnäs 7-8 maj. 
 
I den bifogade resultatlistan berättar vilka som är 
nominerade till utmärkelserna Årets Fotoklubb, Årets 
Fotograf och Årets Ungdomsfotograf.  Vem som blir 
vad redovisas under Riksfototräffen i Bollnäs. 
 
Nu är det oliiidligt spännande ..... 
 
Det kan nämnas att inget bidrag blev diskvalificerat i år, 
vilket är ovanligt och glädjande.  Reglerna är ju  hjälp till 
deltagarna och inte ett redskap för bestraffning.  

Riksfototräffen 2016 
Bollnäs Fotoklubb hälsar oss alla välkomna till 
Riksfototräffen den 6-8 maj.  Inbjudan och allmän 
information samt anmälningsblankett finns på både 
deras och vår hemsida. 
 

 
 
Programmet smygstartar fredagen den 6 maj på 
eftermiddagen med besök på Galleri Lokomotiv.  Dagen 
avslutas med sedvanlig trivselafton. 
 
Under lördag och söndag håller vi till i Bollnäs 
Kulturhus.  Efter invigningen blir det Riksfotostämma. 
Därefter kommer juryn kommentera de utvalda 
bilderna och därmed avslöjas vilka som tilldelats de 
olika utmärkelserna.  VI hinner också med ett par 
bildföredrag och en festmåltid. 
 
Länkar till program och anmälningsblankett finns på vår 
hemsida och här:  Program / Anmälningsblankett. Sista 
datum för anmälan är den 15 april. 
 

Kommande Riksfototräffar 
Nästa är ABF Fotoklubb Uddevalla våra värdar och de 
har redan kommit i långt i sin planering.  Från 2018 och 
framåt finns det ännu inga klubbar på kö.   
 
Med start i år ger vi från förbundet ett ekonomiskt 
bidrag till arrangören.  Det är ingen astronomisk 
summa men är ändå ett tillskott till arrangemanget. 
 
Nu åter till kommande arrangörer.  Med tanke på hur 
många klubbar som deltar med många bra bilder från 
år till år så borde det vara många som kan känna sig 
kallade.  Hör gärna av er till oss innan vi tar fram vår 
blåslampa och börjar jaga dem vi tycker står på tur. 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfototraffen2016_web.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Anmalningsblankett_RIFO2016.xlsx
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Vill du visa upp dina bilder? 
Bra, då föreslår vi att du skickar dem till … 

NFFF - Open 
Vi påminner alltså om att Nordiska Förbundet för 
Fotografi – NFFF inbjuder medlemmar i de nordiska 
förbunden till öppen utställning på www.nordic.photo.  
Det möjligt att skicka bilder för eventuell publicering i 
deras Galleri.  Läs här. 
 

Medlemsförmåner 
Ytterligare ett erbjudande från Önskefoto samt en 
påminnelse om erbjudandet från 1x.com. 

Önskefoto stolt sponsor av RIFO för 4:e året 

 
Under ett år kan man fotografera otroligt många bilder 
tillsammans med sin fotoklubb.  Medlemmarna i 
Kungsbacka Fotoklubb har tillsammans skapat en 
verksamhetsberättelse med bilder fotograferade under 
årets gång, kika på det fantastiska resultatet här.  
 
Vill du och din fotoklubb också skapa en fotobok 
tillsammans så erbjuder vi just nu exklusiv mängdrabatt 
på alla fotoböcker till alla fotoklubbar i Sverige, få upp 
till 40% RABATT. Sätt igång NU och läs mer om 
erbjudandet här.  Erbjudandet gäller t.o.m. 31 maj. 
 
Är du intresserad av att skapa en fotobok på egen hand 
så går det bra att ta del av vårt erbjudande ändå. Samla 
dina bästa verk i en fotobok som en portfolio. 
 

 
Vi påminner om att medlemmar i RSF kan köpa böcker 
och medlemskap i 1x till mycket förmånliga priser.   
 
Ett medlemskap ger dig professionell hjälp att utvecklas 
som fotograf och deras böcker är av mycket hög 
kvalitet.  Läs mer om erbjudandet här. 
 

Internationell utblick 
Ett par internationella salonger i närområdet: 

 31 maj - 2nd Swedish International Small Print 
Exhibition 2016. 

 27 augusti - 16th Malmö International Exhibition of 
Photographic Art 2016. 

 30 september - 1st Nordic International Digital 
Circuit 2016 

 
Utförlig information finns på vår hemsida, Kalender. 

Från klubbar och distrikt 
Vi bjuder på ett axplock av aktiviteter från våra många 
aktiva klubbar och distrikt.  Samt ett par externa. 
 
”Växjö Fotoklubb – som för övrigt 2016 firar sitt 75-års 
Jubileum och som kan glädja sig åt ett ständigt stigande 
medlemsantal – åtar sig gärna uppdraget att bedöma 
andra klubbars fototävlingar. 
 
Om ni har någon sådan tävling på gång så ta i så fall 
kontakt med oss via e-post: info@vaxjofotoklubb.se. 
Alternativt via kontaktlänk på vår hemsida.” 
 
Även Skara FK fyller 75 år i år och har en mängd olika 
aktiviteter på gång.  Både interna och för oss i övriga 
klubbar.  Läs mer i info-bladet eller på deras hemsida. 
 
Alingsås FK samlar medlemmarnas bilder inför en 
utställning på Stampens kvarn under våren , –Temat är 
”Moderna tider” . Vi hoppas få bildexempel så 
småningom. 
 
Storsjöbygdens Fotoklubb skickar  genom redaktören 
Annika  Thunströms arbete varje månad ut ett 
ambitiöst månadsbrev - Bländaren. Här kan du läsa 
marsnumret. 
 
SVEFO, dvs Östra Svelands Fotoklubbar har nyss haft 
årsmöte och även redovisning av fototävlingen Bild-16.  
I maj inbjuder man till en utställning på temat ”Ny i 
stan” i Solna Folkets.  Läs mer här. 
 
Flera medlemmar i Söderhamns FK är också aktiva i 
anrika föreningen Fotografiska Galleriets Vänner som i 
år verkat i 35 år. Under denna tid har de hunnit med 
inte mindre än 350 utställningar på Galleri Mazarin i 
Rådhuskonditoriet som tyvärr upphörde under 2015. 
Men föreningen jobbar vidare och den 22 april har man 
fint besök av Anders Petersen som framträder på 
Söderhamns Teater. Läs mer.  
 
Från Lars-Olof Smedenfors i Värnamo FK har vi fått 
historik om arrangemanget Storfotomötet som pågått i 
”mörkaste Småland” i obruten följd under 43 år.  Ett 
antal olika klubbar har turats om att vara värdar sedan 
starten 1972.  Läs mer.  
 
I Kristiansund i Norge pågår Nordic Light mellan 27 
april och 1 maj.  Mer info. 
 
4 – 10 juli är det åter dag för den årliga fotofestivalen 
Les Recontres de la Photographie.  Platsen är staden 
Arles i södra Frankrike.  Läs mer här. 
 
Landskrona Fotofestival den 19-28 augusti 
För dig som vill planera i god tid finns redan lite 
information att ta del av på deras hemsida. 

http://www.nordic.photo/
http://rsf-fotoklubbar.org/nfff_open.html
http://www.onskefoto.se/blog/kungsbackas-verksamhetsberattelse-i-bilder?utm_campaign=PAR_RIF_OTH_20417_SE-40&#038;utm_source=RIFO&
http://www.onskefoto.se/rifo40
https://1x.com/erbjudande/
mailto:info@vaxjofotoklubb.se
http://www.vaxjofotoklubb.se/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Skara75.pdf
http://www.skarafotoklubb.se/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Blandaren_2016-03.pdf
http://www.svefo.org/
http://sites.google.com/site/gallerimazarin/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Historik-Storfoto.pdf
http://www.nle.no/
http://www.rencontres-arles.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_782_VForm&LANGSWI=1&LANG=English
http://www.landskronafoto.org/festival-2016/#FESTIVAL16
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RSF Årsbok 2016/2017 
Monica Larsson, medlem i Huskvarna FK var först med 
att skicka in bidrag till den kommande Årsboken. Vi 
påminner om att alla RSF-medlemmar som vanligt är 
välkomna med bildbidrag!  Detta gäller inte minst de 
som aldrig sänt in bilder förut!  Senast 31 maj vill vi ha 
dessa, helst i digitalt format skickade till adressen  
lars.rosell@boraas.com 
 
På tal om Årsbok  ber vi den stora läsekretsen om hjälp 
att fundera på hur vi ska få upp upplagan (i syfte att få 
ner styckepriset och naturligtvis också låta fler njuta av 
duktiga fotografers bilder!). 
 
Kanske känner du något företag som till ett bra pris kan 
tänka sig köpa ett flertal böcker (20-200, eller fler…) 
och använda som kund- eller personalgåvor eller annat 
ändamål.  Bra mängdrabatter utlovas! Även andra 
försäljningsidéer välkomnas!  
 
Lyckas vi inte med en volymökning hamnar vi snart i en 
ond spiral där boken blir allt dyrare och då vill färre 
köpa och då blir den dyrare och då vill färre köpa… Ja, 
ni förstår! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från en trädgård nära en av redaktörerna 
 

 
Fokus på krokus 

 
Det finns hopp – våren är snart här! 
 
 
 

Vi vill passa på att önska trevlig vår 
 

* 
 

 
Göran Zebühr 

 
Lars Rosell 

  

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

mailto:lars.rosell@boraas.com
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

