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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 
Det här numret av Exponera! innehåller bl.a. resultat 
från årets Riksfotoutställning, inbjudan till en biennal 
för påsiktsbilder i färg samt en del påminnelser.  
 
Vi vet att många medlemmar i våra klubbar är glada att 
få vår information direkt via e-post.  Men vi vet också 
att det är alldeles för många som aldrig hört talas om 
Exponera! trots att deras klubb får informationen.  
Varför skickas inte informationen vidare? 
 
RSF har fått en del frågor kring bildrättigheter under 
våren.  Vi har bl.a.  tagit upp en diskussion med 
Önskefoto med syfte att förtydliga ett par avsnitt i 
reglerna för tävlingen "Årets bästa Gatufotografi".  Så 
här säger Önskefoto:  
 
”Vi har lyssnat på en del kommentarer gällande 
tävlingen Årets bästa gatufotografi och har bestämt oss 
för att korrigera tävlingsvillkoren.  Det gäller både 
situationer då tillstånd bör inhämtas av avbildad person 
och hur Önskefoto tänkt använda de inskickade 
bilderna.   Kriterierna för att vinna är fortfarande de 
samma.  
  
Var med och tävla innan den 20 april 2015 för chansen 
att vinna kameratillbehör, värde 8.500 kr.  Glöm inte 
lagpriset för fotoklubb med värde 4.000 kr.” 
 

Riksfotoutställningen - resultat 
De olika jurygrupperna är klara med sina urval, alla 
resultat är summerade på längden och tvären och vi 
kan nu bifoga årets resultatlista.  Den skiljer sig från 
tidigare år eftersom vi, efter förebild från Danmark, 
infört begreppet nominerade.  Vi presenterar samtliga 
fotografer som fått sin bilder/kollektioner utvalda av 
jury, 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 redovisas när juryn presenterar 
respektive grupp i Malmö 16-17 maj. 
 
Årets Fotograf har vi utsett haft flera år, men nu utser 
vi även Årets Fotoklubb och Årets Ungdomsfotograf.  I 
den bifogade resultatlistan berättar vilka som är 
nominerade till respektive utmärkelse.  Vem som blir 
vad redovisas under avslutningen söndagen den 17 
maj. 
 
Nu är det oliiidligt spännande ..... 

Riksfototräffen 15-16-17 maj 
Ingen har väl missat att årets Riksfototräff är ovanligt 
innehållsrik tack vare samordning med redovisningen 
av ”15th Malmö International Exhibition of 
Photographic Art”.  

Komplett program 
Information och tider för alla aktiviteter i Malmö 15-16-
16 maj inklusive tips för bokning av rum finns här. 

Anmälan görs senast den 24 april 
Fyll i och skicka in anmälningsblanketten. 
 
Varmt välkomna till Malmö 15-17 maj! 

Kommande Riksfototräffar 
Redan klart är att Bollnäs FK inbjuder oss till 
Riksfototräff i maj 2016. 
 
Mycket glädjande har vi fått en anmälan från ABF 
Fotoklubb i Uddevalla att få arrangera Riksfototräffen 
2017. 
 
Det betyder att första lediga år är 2018 och det kan ju 
låta betryggande långt bort.  Men tiden går fort när 
man har roligt så det kanske är läge att börja fundera 
bland  övriga klubbar som känner att det är dags.  Med 
tanke på hur många klubbar som deltar med många bra 
bilder från år till år så borde det vara många som står 
på kö. 
 

På gång 
Ett par fototävlingar, både påminnelser och info om ny.  

Tävling "Årets bästa gatufotografi" 

 
Vi påminner igen om att vi tillsammans med Önskefoto 
inbjuder våra medlemmar att delta i en tävling om 
"Årets bästa gatufotografi".  Var med och tävla innan 
den 20 april för chansen att vinna: 
1:a pris – kameratillbehör, värde 8.500 kr. 
Fotoklubbpris – studioblixt set, värde 4.000 kr 
 
Juryn utgöras av representanter från Önskefoto samt 
RSF.  Läs mer här. 
 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Inbjudan-Program_RIFO2015.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Anmalningsblankett_RIFO2015(2015-01-31).xlsx
http://www.onskefoto.se/rsf-gatufotografi
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26th Colour Print Biennial 
FIAP och fotoförbundet i Storbritannien (PAGB) 
inbjuder till en biennal för påsiktsbilder i färg. Varje 
land får delta med en kollektion om 10 bilder som ska 
hänga ihop i ett gemensamt tema. Varje fotograf får 
vara representerad med en bild.    
 
Förra året genomfördes en motsvarande biennal för 
svartvita bilder.  Vi valde temat porträtt och nådde vår 
hittills bästa placering.  Därför gör vi på ungefär samma 
sätt i år. 
 

 Som tema har vi valt Repetition. 

 Skicka in färdiga "digitala original" som ska vara 
30x40 cm i 300 dpi (3543x4724 pixlar). 

 Samtliga bilder ska vara i liggande format. 

 RSF gör ett urval om 10 bilder, skriver ut dessa och 
skickar till England. 

 För de som får en bild uttagen av RSF, kommer vi 
att begära in en avgift om 50 kr. Vi ger besked vilka 
som får en bild uttagen. 

 
Skicka dina bästa repetitiva färgbilder till RSF till 
mailadressen bilder@rsf-fotoklubbar.org.   Vi 
behöver ditt mail med bilder senast den 15 maj. 
 
Mer info på RSF:s hemsida under Kalender - 15 maj 

Årets Amatörbild 2015 
RSF samarbetar med Årets 
Bild och deltar bl.a. i juryn. 
 
Tävlingen har en etapp per 
månad och består av fem 
klasser.  Den öppen för alla 
amatörfotografer. Deadline 
för uppladdning av bilder är 
den sista varje månad fram 
till och med oktober 2015. 
 
Läs mer: 
Allmän information 
Tävlingsregler 
Beskrivning av klasserna 

 

RSF:s Årsbok 2015/2016 
Våra årsböcker innehåller bilder utvalda både från 
Riksfotoutställningen och från de som skickats in 
speciellt till årsboken  
 
Nu är det dags igen att skicka in bilder så att våra 
redaktörer får många bra bilder att välja bland.  Sista 
datum är den 31 maj.  Det går självklart att skicka in 
digitala bilder.   
 
Mer info på RSF:s hemsida under Kalender - 31 maj. 
 

Från klubbar och distrikt 
Ett lite axplock om vad som hänt runt om landet. 

Västsvenskan 2015 
Västra Sveriges Fotoklubbar stämma och Västsvenska 
FotoExpon ägde rum i Skara 21 mars på  Västergötlands 
Museum som med glädje hade tagit emot förslaget att 
upplåta sina utställningslokaler för att visa de 
jurybedömda och uttagna bilderna. Efter själva 
Expodagen kommer bilderna att hänga kvar en tid så 
allmänheten också kan ta del av dem.  
 
Dagen inleddes med förutom välkomnande av Ove 
Litorell och Jesper Eggertsen också ett invigningstal av 
museets nya chef Hanna Eklöf.  Därefter följde 
Stämman med drygt 70 fotoklubbister närvarade under 
dagen och under Stämman beslöts både ansvarsfrihet 
för styrelsen samt gjordes omval av densamma. 
Motionen om införande av guldplakett som första pris i 
stället för som tidigare efter fem erhållna 
silverplaketter bifölls enhälligt.  
 
Till Västsvenskan 2015 hade över 1000 tävlingsbidrag 
lämnats in och som sedan bedömts av jurypersonerna: 
Ezzard Keymer (konstnär), Bengt-Åke Öhgren (präst & 
äventyrare), Siewert Anderson (fotograf),Thorvald 
Berglund (grafiker & fotograf), Jane Rosenlind 
(kulturutvecklare)  och Håkan Reibäck  (filmare). 
Jurypersonerna lyckades på ett fantastiskt sätt förena 
poetiska uttryck blandat med bildanalys. Vi som 
närvarade hade därför stort nöje av att ta del av 
jurykommentarerna. 
 

 
Jury Siewert Andersson ger kritik i klass C                      Foto: Lars Rosell 

 
Förutom alla plaketter, diplom och visningar som 
delades ut till förtjänta fotografer kammade Skara FK 
hem lagpriset för tredje gången och får nu behålla det 
ärofulla priset i form av en Hasselbladskamera 
monterad på träfot.  Alla vände mot slutet av dagen 
hemåt med Svenska Lantägg i väskan och presentkort 
från Fotoklok. 
 
Ett stort tack till våra fotokamrater i Skara Fotoklubb 
för ett välordnat arrangemang. 
Monica  Wennblom,  Ordförande VSF 

http://www.aretsbild.se/?page_id=722
http://www.aretsbild.se/?page_id=1616
http://www.aretsbild.se/?page_id=1614
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SVEFO - BILD-15 
Östra Svealands Fotoklubbar, SVEFO, arrangerade i 
mars sin årliga bildtävling. I år BILD-15.  Tävlingen 
består av tre klasser: färgbilder, monokroma bilder och 
bilder med tema. I år var temat VAL. 
 
63 fotografer från 8 fotoklubbar laddade upp 444 bilder 
för digital projektion på redovisningsdagen den 22 mars 
i Sfären, Solna. Fotograferna Anna Tärnhuvud och 
Vilhelm Stokstad redovisade ambitiöst och 
professionellt  sin kritik till de 40 utvalda bilderna. 
 
Bästa fotograf blev Irina Johansson från Stockholms 
Fotoklubb. Enskede Fotoklubb blev bästa fotoklubb. 
 

 
"Lost in time"                                                              Foto: Irina Johansson 

 
Se alla vinnande utvalda bilder här. 
 
På mötet togs samtidigt ett andra föreningsbeslut 
angående ändring av SVEFOs verksamhetsår. Det 
brutna verksamhetsåret 1/10 till 30/9 ändrades till 
kalenderår. Årsmötet flyttas från dagen för SVEFO 
utställningen i november till dagen för BILD-tävlingen i 
mars. 
 
Jan Bergman, SVEFO 
 

Medlemsförmåner 

Kamera & Bild till rabatterat pris 
Kamera & Bild erbjuder 
alla medlemmar i RSF-
anslutna klubbar mycket 
förmånlig rabatter på 
prenumeration.  
 
Just nu ett unikt prova-på-erbjudande där man får 7 nr 
av magasinet till en kostnad av endast 222 kr.  Beställ 
här. 
 
 

Zoom Fotoresor 

 
 
RSF samarbetar med Zoom Fotoresor som erbjuder oss 
rabatter i sitt ordinarie reseprogram men de kan även 
skräddarsy resor åt oss.  Närmast i tid finns resan 
"Orientens Mystik" till Istanbul 22-25 maj med den 15 
april som sista anmälningsdag. 
 

 
 
Temat är Gatufoto:  "Ta möjligheten och följ med på 
RSF:s fotoresa till Istanbul. Under denna lite annorlunda 
fotoresa under ledning av Marcus Johansson, en av 
Sveriges bästa street-fotografer kommer du att få 
möjlighet att både utmana din kreativitet och ditt 
bildspråk via olika uppdrag." 
 
Beskrivning av resan finns här.  
Hemsida för Zoom Fotoresor. 
 
 

* 
 

Glad och trevlig påsk! 
önskar Riksförbundet Svensk Fotografi genom 
 

 
Lars Rosel 

 
Göran Zebühr 

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

 

 

http://www.svefo.eu/index.php?page=bild-15-vinnande-bilder
http://www.kamerabild.se/RSF
http://www.zoomfotoresor.se/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/Orientens-mystik.pdf
http://www.zoomfotoresor.se/
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

