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Ledmotiv 
Har Svenska Fotoklubbar drabbats av Jante-lagen? 
Genom vårt  samarbete med Kamera & Bild har 
klubbarna givits möjlighet att kunna synas i tidningen.  
Det enda man behöver göra är att skicka några rader till 
tidningen och berätta om någon aktuell aktivitet.  Och 
hur många klubbar har utnyttjat den möjligheten? 
 
En av klubbarna som gjort det är den nystartade 
föreningen i Upplands-Bro.  Man tipsade tidningen om 
en kommande utställning och via telefonsamtal och 
mail blev det en artikel. Ingen blygsamhet i denna 
klubb alltså.  Artikeln kan läsas här. 
 
VI tycker det är viktigt att lyfta fram och synliggöra allt 
det arbete som görs i det tysta varje dag i landets alla 
fotoklubbar. Vi gör nu en sista uppmaning till alla andra 
klubbar.  Var inte blyga - tipsa Kamera & Bild via mail  
till  kamerabild@kamerabild.se. 
 
Detta nummer av Exponera! innehåller annars mycket 
information om både Riksfotoutställningen och 
Riksfototräffen.  Samt lite annat smått och gott. 
 

Riksfotoutställningen 2016 
Våra kompisar i Bollnäs har kommit med en delrapport 
från uppackningen av alla bilder.  De lovordade 
märkningen av påsiktsbilder med etiketter.  Det gjorde 
att avprickningen blev väldigt enkelt.  Någon enstaka 
deltagare ansåg sig ha en lättläst handstil och använde 
alltså inte den obligatoriska lösningen med etiketter… 
 
Hur som helst - slutsummeringen av antal bidrag innan 
eventuella diskningar är denna: 

Kollektioner/Enstaka bild Fotografer Bilder 

A - Kollektion påsiktsbild 137 473 

B - Kollektion digitalbild 226 824 

C - Enstaka påsiktsbild 163 622 

D - Enstaka digitalbild 307 1200 

U - Ungdom enstaka digitalbild 15 55 

Summa  3174 

 
Det är i stort sett samma antal per grupp som förra året 
utom i gruppen för ungdom där vi mycket glädjande ser 
en dubblering. 
 
Bilderna kommer från 368 fotografer i 65 av RSF:s 
klubbar.  Det låter mycket, men det betyder att det är 
knappt hälften av de anslutna klubbarna som velat visa 
sina "kort".   

Till detta kommer ett antal bidrag i gruppen för Bildspel 
som på prov genomförs i år.  24 deltagare blev det.  Vi 
har redan nu gjort en hel del reflektioner som vi tror 
kommer att resultera i större tydlighet kommande år. 
 

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. 
 

Mer info 
En FIAP Biennal och ett par rabatterbjudanden. 

FIAP 33rd Black & White Print Biennial 
Välkommen med dina svartvita bilder 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 
Contrast/Contrasts. Bilderna ska vara liggande, dvs i 
landskapsformat och vi tror det är bra om de innehåller 
människor. 
 
RSF står för tävlingsavgifter och porto samt urval och 
insändning av bilderna.  Utöver detta gör RSF utskriften 
av de utvalda bilderna. Totalt får RSF delta i denna 
salong med max 10 prints. 
 
Vi vill ha många bilder att välja bland och vi vill ha dem 
(uppladdade) senast den 14 mars. 
 
Mer info på vår hemsida / Kalender eller här. 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/KoB_UBFK.pdf
mailto:kamerabild@kamerabild.se
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfototraffen2016_web.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Anmalningsblankett_RIFO2016.xlsx
http://rsf-fotoklubbar.org/33rd.html
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Önskefoto stolt sponsor av RIFO för 4:e året 

 
För fjärde året i rad är Önskefoto med som sponsor av 
Riksfototräffen och kommer här med ett erbjudande: 
 
Är du extra nöjd med ett eller flera fotografier som du 
har tagit? Ett tips är att göra väggdekorationer utav 
dem och inreda hemmet. Önskefoto ger dig 25% 
RABATT på alla väggdekorationer för att komma igång! 
Välj bland väggdekorationer som trycks på Canvas, 
Aluminium, Plexiglas eller Forex skumtavla.  
 
Beställ NU från 112 kr på: www.onskefoto.se/rifo25.  
 
Behöver du inspiration? Kolla in vår blogg för tips. 

1x.com 
RSF har startat ett samarbete med 1x.com som är ett 
mycket välrenommerat fotogalleri på internet.  Som 
medlem i RSF kan du 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. 

Resor med inNature West 

 
Som medlem i en fotoklubb ansluten till Riksförbundet 
får du rabatt på resor och fotoworkshops som 
arrangeras av inNature West.  Läs mer här. 
 

Internationell utblick 
Från både när och mer fjärran. 

NFFF - Nordiska Förbundet för Fotografi … 
… är nu fulltaligt!  Genom danska riksförbundets, 
Selskabet for Dansk Fotografi – SDF inträde består NFFF 
nu av förbunden i Sverige, Norge, Danmark och Finland 
och har tillsammans drygt 20.000 medlemmar! 
 
En internationell utställning kommer att genomföras 
under 2016, Nordiskt Fotomästerskap kommer att 
genomföras under 2017, ett galleri för visning av 
medlemmars bilder på NFFF:s startar redan nu.   Se 
nästa artikel ”NFFF Open”.  Dessutom är ambitionen att 
producera en Nordisk Årsbok under 2017. 
 
Läs mer på deras hemsida:  www.nordic.photo 

NFFF - Open 
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF inbjuder 
medlemmar i de nordiska förbunden till öppen 
utställning på www.nordic.photo.  Med start den 16 
februari är det möjligt att skicka bilder för eventuell 
publicering på deras hemsida. 
 
Läs mer på vår hemsida / Kalender – eller här. 

ICS - Image Collegue Society … 
.. är en internationell organisation med säte i USA, som 
genom att organisera internationella fotoutställningar, 
ge godkännanden åt internationella utställningar, 
utdela olika former av fotografiska utmärkelser, och 
mycket annat, arbetar för att främja fotografins plats 
inom konst och vetenskap. 
 
Mer info 
http://www.icsphoto.us 
https://www.facebook.com/imagecolleaguesociety 
 
Nils-Erik Jerlemar, International Vice President i ICS, 
och dessutom medlem i dess Honour Committee, 
passade på tillfället att vid Fotografiska Föreningen i 
Malmö – FFiM:s traditionsenliga glöggafton den 14 
december dela ut två internationella utmärkelser till 
FFiM:s nestor Leif Rosén. 
 
Leif Rosén tilldelades 
utmärkelsen Hon.FICS 
(Honorary Fellow of ICS), 
vilken tilldelas fotografer 
som på ett utomordentligt 
sätt bidragit till fotografins 
utveckling nationellt och 
internationellt. 
Dessutom tilldelades Leif 
en mycket unik 
utmärkelse, ICS Lifetime 
Achievement Award som 
endast tilldelas en fotograf 
som under större delen av 
sitt liv utfört extraordinära 
prestationer för 
fotografins utveckling. 
 

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

www.onskefoto.se/rifo25
http://www.onskefoto.se/vaggdekoration-blogg
https://1x.com/erbjudande/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/InNatureRSF.pdf
http://www.nordic.photo/
http://www.nordic.photo/
http://rsf-fotoklubbar.org/nfff_open.html
http://www.icsphoto.us/
https://www.facebook.com/imagecolleaguesociety
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

