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Fotomässan 2015

Nu råder "normalt" väder igen och det känns bra att
kunna sitta inomhus och ta igen allt det som borde ha
gjorts när solen till slut värmde oss.
Förra numret av Exponera! kom den 22 juli och innehöll
i sin helhet information om Fotomässan. Skulle all
information verkligen uppmärksammas mitt under
sommar och semester? Till vår förvåning fick vi en del
mycket snabba svar. Det känns väldigt positivt att få
bekräftelse att vår information numera snabbt når den
enskilde klubbmedlemmen. I vissa klubbar...

Ambitionen för Fotomässan 2015 är att visa bredden
hos Sveriges Fotoklubbar. För att lyckas med detta
behöver vi engagemang från alla Sveriges Fotoklubbar.
Det går att medverka med vanliga bilder och även
matbilder eftersom Fotomässan går parallellt med
Matmässan denna gång och vi ser möjligheten att locka
nya besökare med bra matbilder.
Läs därför noggrant igenom all information nedan om
hur du och fotoklubben kan medverka.

Riksfotoutställningen 2015
Samtliga påsiktsbilder har returnerats till respektive
klubbs tävlingsansvarige. Vi ber varje klubb noggrant
kontrollera sin(a) försändelse(r) för att se att det
varken är för få eller för många bilder som kommit
tillbaka. Vid problem kontaktas Kenneth Håkansson,
Fotografiska Föreningen i Malmö via e-post:
kennethhakansson@msn.com.

Efterlysning
Om någon klubb har fått
bilden till höger i sin
försändelse går det bra
att kontakta fotografen
direkt för samråd om
vidare hantering. Eller
varför inte återkomma
med ett bud? Den blev
ju antagen i Grupp C...

Det finns en egen sida med all information som rör
fotoklubbarnas medverkan vid Fotomässan. Du når
den här. Kort resumé av aktuell information:

Ändrad deadline för klubbar/distrikt
För att möjligöra för fler klubbar och disktrikt att
medverka med poster har vi senarelagt datum för att
anmäla detta till den 30 september. Sista datum för att
de facto leverera sitt material är den 23 oktober.

Upphovsmannen nås via
mobil: 070-6676625

Rapport från arbetsgruppen
Foto: Göran Zebühr

Riksfototräffen 2018?
Tiden går fort när man har roligt sägs det. Och roligt är
det eftersom vi har arrangörer för de närmaste åren:
Bollnäs FK 2016 och ABF Fotoklubb, Uddevalla 2017.
Men eftersom nu tiden går så fort dröjer det inte länge
innan vi kan skriva 2018 och för tillfället har ingen
klubb anmält intresse. Vi skickar härmed ut en fråga till
alla klubbar:
 Är det dags för din klubba att arrangera?
 Och varför inte lägga arrangemanget i april istället?
Det behöver inte alltid ske i maj.

Arbetsgruppen för vårt arrangemang på Fotomässan
2015 har haft sitt första möte efter sommaren. I
arbetsgruppen ingår representanter för Stockholms FK,
Enskede FK, Tyresö FK och RSF. Planeringsarbetet är i
full gång och intresset är stort från fotoklubbarna och
regionerna ute i landet. Vi har redan fått in ett antal
bilder från medlemmar, som just nu sammanställs för
visning. Det har även kommit in ett antal
intresseanmälningar från fotoklubbar som vill visa upp
sig med en poster. Vi har även träffat ledningen för
Fotomässan den 24 augusti och nästa möte är
inplanerat till den 5 oktober.
Lars Larsson, ordförande Enskede FK

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.
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Internationell utblick
Lite gott och blandat från den internationella scenen.

Skärpta krav för FIAP:s utmärkelser
Kraven för att erhålla FIAP:s utmärkelser under
samlingsnamnet FIAP Distinctions (AFIAP, EFIAP etc)
kommer att förändras fr.o.m. 1 januari 2016,
framförallt för nivån från EFIAP och uppåt. Det innebär
att kravet på antalet Accepts kraftigt ökas från och med
2016 års regelverk.
För er som avser att kunna utnyttja FIAP:s nu gällande
regler och har erforderliga antal Accepts måste göra er
ansökan till RSF absolut senast 1 november. Din
ansökan skall vara fullständig och korrekt ifylld.
Läs mer på vår hemsida under Aktuell info, 2015-09-03.

10th FIAP Clubs World Cup
FIAP inbjuder samtliga klubbar i världen ("member of
FIAP, or not") att delta i denna tävling för klubbar.
Senast den 5 oktober ska bilderna vara framme
antingen uppladdade via internet eller som CD. Varje
klubb som vill delta ska skicka in exakt 20 bilder, dock
max två bilder från en fotograf. Bilderna ska vara 2400
pixlar ("for the larger side"). Deltagaravgiften är 50€
per klubb.
Utförlig information finns i FIAP:s inbjudan.

28th International Youth Photo Contest
Fotoklubben Petange Photo-Club, Luxembourg, bjuder
in ungdomar att skicka digitala bilder till sin Photo
Contest. Det är två grupper: upp till 16 år och upp till
21 år. Ingen deltagaravgift. Utförlig information.
På infosidan ovan finns det en länk till förra årets
bilder. Ta en titt och låt dig inspireras! (Även om du
passerat åldersgränsen.)
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PSA- Photographic Society of America ...
I den årliga sammanställningen, ”Who’s Who”,
från PSA över de 25 mest
framgångsrika
fotograferna i världen i
internationella fotoutställningar godkända av
PSA återfinns följande
svenska namn: JanThomas Stake, Nils-Erik
Jerlemar och Mikael
Bengtsson-Lestander.
Läs mer på vår hemsida under Aktuell info, 2015-09-02.

Galleri efterlyses
Vi har fått en förfrågan från förbundet i Grekland om
att utbyta utställningsbilder med dem. De har 45
påsiktsbilder i format 40x50 cm och ett galleri i Aten
där de vill ställa ut motsvarande bilder från oss i
Sverige. Vi har just nu varken bilder eller galleri. Vi
återkommer senare med en inbjudan att skicka in
bilder när vi väl löst gallerifrågan.
Alltså: Har din klubb tillgång till utställningslokal och
kan tänka er att hjälpa till med värdskapet för en
utställning av Grekiska bilder? Kontakta i så fall Monica
Wennblom i RSF:s styrelse.

Från klubbar och distrikt
Gott och blandat från när och fjärran.

DIFO - Norra Norrlandsdistriktet
Norra Norrlandsdistriktets årliga fototävling DIFO
redovisas i Skellefteå lördagen den 24 oktober och
samtidigt har distriktet sitt årsmöte. Sista datum för att
skicka in bilder är den 15 september. Läs mer här.

Västsvenska Fotoexpon
Nordiska Förbundet för Fotografi
Den 18 augusti 2015 bildades Nordiska Förbundet för
Fotografi vid ett möte mellan Riksförbunden i Sverige,
Norge och Finland.

Även Västra Sveriges Fotoklubbar har inlämning till sin
årliga salongen ”Västsvenska Fotoexpon”. År 2016
arrangeras den av Varbergs Fotoklubb, vilka ihop med
distriktsstyrelsen inbjuder till bildinsändning senast den
9 november 2015. Se fullständig inbjudan här.

Göteborgs-Planket

Bild från mötet i Helsingfors den 18 augusti.

Läs mer på vår hemsida under "Nordiskt samarbete".

För några veckor sedan, den 15 augusti, avhölls den
150m långa utomhusutställningen Göteborgs-Planket
(eller ”PlanketGBG” som man kallar sig), där hugade
fotografer kunde boka en egen löpmeter och visa sina
alster. Vi såg en del fotoklubbar och bildgrupper som
exponerade sig under gemensamt namn. Även
utsocknes hade fritt fram! Som vanligt finns alla
deltagare med i en bok, dagen till ära. Se mer här.

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.
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Samarbete med en österrikisk fotoklubb
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Ett mysterium
Vi avslutar med ännu en efterlysning.

Vem är lindskog?

Foto: Thilo Schmitt

När jag var 20 år gammal flyttade jag till Österrike. Jag
träffade min blivande fru och efter två år följde hon
med mig upp till Sverige. Som en del i "avtalet" har det
ingått att vi regelbundet återvänder till hennes gamla
hemstad Gmunden. Under några av våra besök har jag
njutit av fotografier i fönster som visar på lokala
duktiga fotografer. En dag för ett år sedan hittade jag
en hemsida som visade att det fanns en rätt så nybildad
fotoklubb i staden. Länk.

Varje gång Exponera! e-postas ut till våra medlemmar
får vi de sedvanliga reject-mailen (?) - oftast full
mailbox (!?). Men det oförklarliga är att vi varje gång
får felmeddelandet: <lindskog@hotmail.com> failed:
hotmail.com->MX: 550 Requested action not taken:
mailbox unavailable
Vi har kollat adresslistan för e-post med både lupp och
macro-objektiv utan framgång. Den måste alltså finnas
hos någon klubb som automatiskt vidaresänder våra
mail. Den som hittar felet och löser det bjuds på valfri
drink vid Riksfototräffen i Bollnäs i maj 2016. Fritt val
mellan mineralvatten, öl eller vin.

Årsboken:
Jag skrev dem inför vårt nästa besök. Det ledde till att
jag fick en inbjudan till en klubbkväll i juni 2014. Vi var
kanske 15 fotografer i en mycket fin lokal. Det visade
sig att klubben tagit fram en bok med en gammal
sägen om bygden. Denna fotobok köper bl.a. staden
som gåva åt alla som gifter sig på orten. Intäkten är så
god att den finansierar klubbens lokal. Kvällens
huvudinslag blev att jag visade Söderhamns
Kameraklubbs hemsida och mina egna bilder.
I oktober 2014 fyllde min svärmor jämnt och vi besökte
staden för andra gången det året. Under den veckan
hade klubben inget ordinarie möte, men tre av
medlemmarna tog en tidig morgon mig och vår lika
fotointresserade son ut till ett naturreservat. Vi hade en
underbar utflykt.
Redan under vårt första möte började vi diskutera ett
samarbete mellan våra klubbar. Under året som varit
har de bedömt den digitala klassen i vår årliga
kollektionstävling och nyligen bedömde vi en tematisk
tävling åt dem.

Redaktörerna meddelar att arbetet med den
kommande årgången fortskrider och att
”grovgallringen” i insänt bildmaterial är utfört och även
en hel del av ”bildparningen”. Antalet insända bilder
har i år slagit nytt rekord, runt 850 bilder har tagits
emot, vilket är nästan 15 % mer än tidigare år. Detta är
mycket glädjande. Vi ser dessutom många ”nya”
fotografnamn och även en och annan ny klubb. Mer
info i kommande nummer av Exponera!

*

Hösten hägrar!
Lars Rosell

Göran Zebühr

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

Hur samarbetet kommer att fortgå vet vi inte. En av
deras medlemmar är intresserad av att besöka oss i
Söderhamn och vi planerar något i samband med min
nästa resa i slutet av juli. Jag har lärt mig att det kan
vara värt att se vilka lokala fotoklubbar som finns på de
ställen som jag ibland besöker. Vi har fått en god
kontakt och när vi tävlar med digitala bilder är det ju
inget problem att ge varandra kommentarer.
Bilden högst upp är tagen av Thilio Schmitt som nyligen
är vald som ordförande för Fotoclub Gmunden. Bilden
hamnade i topp i en av klasserna i vår bedömning.
Björn Wiksten, ordförande Söderhamns Kameraklubb
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