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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 
God fortsättning på ett nytt fotoår!  Vi har förstått att 
många klubbar blev glatt överraskade över paketen 
med årsböcker.  Flera passade också på att beställa 
extra böcker.  Vi börjar tro att fler fått upp ögonen för 
denna värdefulla årliga publikation.  Kan vi få alla 
klubbar att varje år beställa ett antal böcker som 
motsvarar 20% av klubbens medlemsantal kan vi även i 
fortsättningen få ett styckpris i nivå med årets – 75 kr. 
 
Vi har förresten gjort rejäla sänkningar av priset på 
äldre årsböcker.  Passa på att komplettera din samling!  
Läs mer på vår hemsida under ”Beställa från RSF”. 
 

Riksfotoutställningen 2017 
Det är hög tid att ladda upp och skicka in bilder till årets 
Riksfotoutställning.  Många klubbar är redan igång, 
men vi hoppas på fler.  Man behöver ju inte vänta till 
sista datum - 31 januari - utan kan i lugn och ro ladda 
upp och paketera bilderna innan dess. 
 
Komplett information finns här. 
 
Alla frågor och funderingar kring Riksfotoutställningen 
2017 kan skickas till laddaupp@rsf-fotoklubbar.org. 
 

Riksfototräffen 2017 
 

 
 
ABF Fotoklubb Uddevalla hälsar oss alla välkomna till 
Riksfototräffen den 19-21 maj.  Inbjudan och allmän 
information samt anmälningsblankett finns på både 
deras och vår hemsida. 
 
Programmet startar fredagen den 19 med fotoutflykt 
med turistbåt runt fjorden och till badorten 
Gustafsberg/Strandpromenaden.  Det blir guidad 
visning på Bohusläns Museum.  Dagen avslutas med 
sedvanlig trivselafton. 
 

Under lördag och söndag håller vi till i Bohusläns 
Museum.  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 bildföredrag 
och en supé. 
 
Länkar till program och anmälningsblankett finns på vår 
hemsida och här:  Program / Anmälningsblankett. Sista 
datum för anmälan är den 27 april. 
 

RSF Utmärkelser 
Med internationella förebilder, från bl.a. våra Nordiska 
systerorganisationer, inrättar vi nu RSF Utmärkelse 
som, efter ansökan, kan utdelas för framgångsrikt 
deltagande i av RSF arrangerade utställningar, salonger 
och tävlingar.  Senaste datum för ansökan är i år den 28 
februari. 
 
Läs mer här. 
 

Internationella salonger 
En FIAP Biennal och ett par mer lokala arrangemang, 
samt resultat från FIAP Clubs’ World Cup. 

FIAP 27th Colour Biennial – projected images 
Välkommen med dina digitala färgbilder till denna 
världsomspännande Biennal. 
 
FIAP säger i sin inbjudan att respektive lands bilder skall 
följa såväl ett gemensamt tema som vara väl 
sammanhållna uttrycksmässigt.  RSF har som tema valt 
Play som i lek/leka.  Bilderna ska vara liggande, dvs i 
landskapsformat och vi tror det är bra om de innehåller 
människor. 
 
Totalt får RSF delta i denna salong med max 20 bilder, 
högst 2 per fotograf.  Vi vill ha många bilder att välja 
bland och vi vill ha dem (uppladdade) senast den 12 
februari. 
 
Mer info på vår hemsida / Kalender eller här. 

Swedish International Exhibition 
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer 
såväl som professionella, till vår första internationella 
utställning. Den följer regelverken från FIAP och PSA.   
Bilderna ska vara uppladdade senast den 15 april. 
 
Läs mer.  (På engelska.) 

http://rsf-fotoklubbar.org/rifoinfo.html
mailto:laddaupp@rsf-fotoklubbar.org
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Program_Riksfototraffen_2017.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Anmalningsblankett_RIFO2017.xlsx
http://rsf-fotoklubbar.org/rsf_utm.html
http://rsf-fotoklubbar.org/fiap27.html
http://rsf-fotoklubbar.org/sweexhib.html
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Nordiskt Fotomästerskap 
Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF inbjuder 
samtliga medlemmar i fotoklubbar, såväl som enskilda 
medlemmar, anslutna till förbunden i Sverige, Norge, 
Finland och Danmark att delta i Nordiskt 
Fotomästerskap 2017.  Bilderna kan laddas upp med 
start den 1 februari och senast den 15 april. 
 
Läs mer här. 
 

FIAP 11th Clubs’ World Cup 
Även kallad FIAPs världsmästerskap för fotoklubbar. 
Resultatet har kommit.  177 fotoklubbar världen över 
hade skickat in bilder. 20 bilder per klubb varken mer 
eller mindre.  540 poäng var möjliga att hämta hem och 
den vinnande fotoklubben lyckades få 454 poäng. 
Starkt gjort av den engelska fotoklubben Smethwick 
Photographic Society som kammade hem första priset 
 
Hur gick det då för de svenska fotoklubbar som deltog? 
 
Placering  Poäng 
49 Enskede Fotoklubb 367 
66 Fotoklubben Avtrycket 347 
69 AstraZeneca Gbg PC 343 
70 Traktörens FK 341 
72 ABF Fotoklubb Uddevalla 338 
 
Bra gjort av oss! 
 

Från klubbar 
Lite information om vad som hänt runt om i landet. 
 

FFiM-stipendiet år 2016 – Lars Dareberg 
2016 års stipendium från 
Fotografiska Föreningen i 
Malmö tilldelas 
pressfotografen Lars 
Dareberg från Malmö.  
 
Han började som 
pressfotograf redan som 
16-åring. Mest känd är 
han kanske från sin tid på 
Sydsvenskan, där han 
hade sitt första uppdrag 
1993. 
 
 

 

Sedan 2015 är han sin egen arbetsgivare och spänner 
över ett betydligt bredare register vad gäller uppdrag. 
Utöver stillbilder åt olika medier fotograferar och 
redigerar han även böcker, gör film och ställer upp som 
föreläsare.   Läs mer här. 
 
Text och intervjufoto: Sven-Olof Gunnarsson. 

Lena Malmström, FFiM 
Det kom ett mail från Lena Malmström i Fotografiska 
Föreningen i Malmö. 
 
”I 5th VNUSPA International Digital Salon 2016 fick jag 
PSA Bronze i klassen Mono för bifogad bild Waiting for 
the train2. 
 
Detta är min första medalj internationellt, jag har 
tidigare en hel del accepts och en PSA Honorable 
mention, men detta är min första medalj 
internationellt. I RIFO-tävlingen har jag under åren 
tilldelats två silver och ett brons.” 
 

 
Foto: Lena Malmström. 

 

Nestor i ABF FK Uddevalla får Kulturpriset 
Vambola Kallaste, medlem i ABF FK sedan 1980, kom 
som 11-årig flykting från Estland till Sverige 1944 till 
Fårö norr om Gotland. Via Småland och Borås kom han 
till slut till Uddevalla. 
 
Vambola är aktiv i ett flertal föreningar men det är med 
stor glädje vi har honom som medlem i vår klubb. Han 
är bl.a. ”motorn” i arbetet med vår mycket uppskattade 
almanacka.  Ett antal böcker inom klubben har han 
arbetat fram men även ett flertal utställningar och 
filmer. 
 
Att Vambola är en ödmjuk person framgår av hans 
kommentar till kulturpriset –  ”Jag hade aldrig kunnat 
göra allt jag gjort ensam. Äran är inte enbart min”. 
 
Läs mer här. 
 

God bildning! 
 

 
Göran Zebühr 

 
Lars Rosell 

  

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

http://rsf-fotoklubbar.org/nordiskt_fm.html
https://ffim.se/2017/01/stipendiaten-utsedd/
http://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2016-11-17-vambola-kallaste-far-uddevalla-kommuns-kulturpris.html
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

