
Exp   nera! 

 

2016 
Nr 6 

 
2016-09-04 

 

 

 

 

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 
Nu är väl de flesta tillbaka efter en bra sommar.  Dags 
att planera för alla aktiviteter runt om i landet. 
 
 

Allmän info från RSF 
Vi börjar med lite allmän information från RSF. 
 

RSF Bildprogram 2016 ? 

Vi har varje år under en dryg tioårsperiod tagit fram en 
CD som innehåller alla premierade bilder från årets 
Riksfotoutställning; oftast i två versioner varav en med 
juryns kommentarer.  Under ett antal år distribuerades 
den kostnadsfritt till alla medlemsklubbar och enskilda 
medlemmar. 
 
Förra året fick intresserade klubbar anmäla sitt intresse 
via mail för att sedan ladda hem programmen via 
WeTransfer.  13 klubbar fick leveransen men endast 10 
valda att ladda hem bilderna.  
 
Mot bakgrund av detta låga intresse och att det tar 
mycket tid för att synka bilder med jurykommentarer 
har vi kommit fram till att inte längre göra detta arbete.  
Bildprogrammen utan jurykommentarer kan dock 
fortfarande tillhandahållas på samma sätt som förra 
året.  Då alltså 10 klubbar var intresserade…. 
 
Någon som tycker att vi tänker fel?  Ta en dialog med 
oss via dialog@rsf-fotoklubbar.org. 
 

Klubbarnas adressuppgifter 
VI har under sommaren gått igenom status för vårt 
medlemsregister.  Trots återkommande påminnelser är 
det ungefär hälften av våra klubbar som inte skickat in 
aktuella kontaktuppgifter.  Inför höstens utskick av 
årsböcker till alla medlemmar och fakturor för 
medlemsavgifterna 2017 är vi beroende av korrekta 
uppgifter.  Vi tänker inte skicka ut paket med årsböcker 
till klubbar med alltför gamla adressuppgifter. 
 
Alltså: Skicka in uppdaterad blankett med 
kontaktuppgifter för att försäkra dig om att just din 
klubb får all information/försändelser från oss.  Passa 
samtidigt på att ange om ni är villiga att bedöma andra 
klubbars bilder. 
 
Använd den nya blanketten för kontaktuppgifter som 
finns här eller på vår hemsida. 

Årets humorbild till Göte Kreutz minne 

Årets vinnare är Klas Eriksson från Traktörens 
Fotoklubb, Göteborg med bilden ”Slow”. 
 

 
Foto: Klas Eriksson 

 
Denna utmärkelse har delats ut sedan 2006 som ett 
sätt att hedra tidigare förbundsordföranden Göte 
Kreutz som ofta bjöd på humoristiska kommentarer 
under sina många år inom RSF. 
 
Vinnande bidrag väljs av RSFs styrelse bland de bilder 
och kollektioner i Riksfotoutställningen som de olika 
jurygrupperna antagit.  Vissa år har det funnits många 
kandidater att välja bland; vissa år betydligt färre.  
Under arbetet i år kom vi till insikten att det egentligen 
är orimligt att leta efter humorbilder i ett material som 
andra personer valt ut utan att ha humor i åtanke.   
 
Vi har därför beslutat att årets utmärkelse blev den 
sista. 
 
 

mailto:dialog@rsf-fotoklubbar.org
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Klubbinformation(2016-04).docx
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Riksfotoutställningen 2016 
Bollnäs Fotoklubb rapporterar att 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 Bengt Moberg i Bollnäs Fotoklubb via e-post:  
mobbe.moberg@gmail.com. 
 
 

Fotomässan 2016 
 

 
 

Mässan hålls som vanligt i Stockholmsmässans lokaler i 
Älvsjö söder om Stockholm den 11 till 13 november. 
 
Vi upprepar uppmaningen från förra numret av 
Exponera!  
 

Ta chansen – bli exponerad på Fotomässan! 
Det finns alltså flera sätt: 

 Presentera klubben/distriktet i blädderstället. 

 Ställ ut en meterstor bild.  Kanske senaste 
klubbmästaren eller vinnarbild i distriktstävling. 

 Visa bildspel. (Enligt samma regler som gäller för 
RSF:s bildspelsklass. Se inbjudan för 2016.) 

 
Utförlig information kommer i ett specialnummer av 
Exponera! under första halvan av september. 
 
Kontakt: fotomassan@rsf-fotoklubbar.org 
 
 

Internationell utblick 
Lite gott och blandat från den internationella scenen. 
 

1st Nordic International Digital Circuit 
Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF - inbjuder till 
den första Nordiska Circuiten med bedömning av 
bilderna i Sverige, Norge, Finland och Danmark.  Det är 
två klasser: Svartvitt och Färg. 
 
Har du inte deltagit i internationella salonger tidigare är 
detta ett utmärkt tillfälle att börja.  Du får dina bilder 
bedömda av fyra olika jurygrupper.  
 
Skicka in dina bilder senast den 30 september.  
 
Conditions of Entry och Entry Form. 
 
 

FIAP 33rd Black and White Biennial 
Varje land fick delta med 10 bilder, en per fotograf.  
Sverige fick totalt 107 poäng att jämföras med 
vinnarlandet  Storbritannien som erhöll 173 poäng. Av 
övriga nordiska länder erhöll Danmark 130 poäng och 
Norge 127.  
 
Högsta poäng inom den svenska gruppen uppnådde 
Ninni Andersson med 11 poäng. Grattis!  
 

FIAP News 
Mer information från FIAP och dess medlemsländer kan 
du finna i FIAP News.  T.ex. detaljerat resultat och 
bilder från FIAP 33rd Black and White Biennial. 
 
Länk till FIAP News.  (pdf-fil på 35 MB) 
 

Veronica Forsberg … 

… från ABF Fotoklubb i Uddevalla, berättar att hon 
tilldelats sin första silvermedalj i en internationell 
salong.  Salongen är 1st Pacific-Atlantic International 
Photographic Circuit (New Jersey – USA) och Veronica 
kallar sin bild High altitude music Lissabon. 
 

 
Foto: Veronica Forsberg 

 

Har du också fått utmärkelser för dina bilder i 
Internationella salonger?  Skicka ett mail till 
utland@rsf-fotoklubbar.org och berätta. 
 

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

DIFO - Norra Norrlandsdistriktet 
Norra Norrlandsdistriktets årliga fototävling DIFO 
redovisas i Umeå lördagen den 22 oktober och 
samtidigt har distriktet sitt årsmöte.  Sista datum för att 
skicka in bilder är den 15 september.   Läs mer här. 
 

SVEFO-utställningen 
Östra Svealands Fotoklubbar – SVEFO – har sin årliga 
utställning den 20 november.  23 oktober är deadline 
för registrering av bilder och överlämnande av printar 
till SVEFO.  Läs mer här. 

mailto:mobbe.moberg@gmail.com
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutst%C3%A4llningen_2016-bildspel(2015-11-30).pdf
mailto:fotomassan@rsf-fotoklubbar.org
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/1stNordicCircuit.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/FIAP_News_2016-08.pdf
mailto:utland@rsf-fotoklubbar.org
http://www.nndfoto.com/
http://www.svefo.org/
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På gång 

Fotomässa i Ankarsum den 2 oktober 
 

 
 

Ankarsrums Fotoklubb fyller 25 år och det firar de 
genom att anordna en fotomässa i Ankarsrum 
söndagen 2 oktober.  Den är öppen för alla som är 
intresserade av fotografering och bilder, antingen det 
är gamla garvade fotoklubbsmedlemmar eller 
bildintresserade mobiltelefonungdomar.  
Inträdesavgiften är endast 20 kr. 
 
Mer info på Ankarsums Fotoklubbs hemsida och i 
Programmet. 

BG Prisma 50 år – Fotofestival 8 oktober 
 

 
 

I år firar Bildgruppen Prisma 50 år och passar på att 
arrangera en Fotofestival i Hallstahammar. Tre av 
Sveriges bästa fotografer kommer att visa bilder och 
berätta om sitt fotograferande. De tre är Anders 
Petersen, Maja Kristin Nylander och Anders Geidemark.   
 
Biljetter till festivalen har börjat säljas.  Mer info finner 
du på BG Prismas hemsida och i Programmet. 

Fotoutställning: Längs röda linjen: Fittja 
”Längs röda linjen: Fittja” är en fotoutställning av 
Gabriela Villagrán Backman, som är enskild medlem i 
RSF.  Genom miljöbilder skildrar hon de olika kontraster 
som finns i Fittja.  Utställningen visas på Mångkulturellt 
Centrum i Norsborg. 
 
 

Medlemserbjudanden 
Var samarbetspartner Zoom Fotoresor erbjuder 
rabatter på flera av sina resor. 

Höstens färger – Workshop 15-16 oktober 
Medlemmar i RSF-klubbar får rabatt på en workshop 
som Zoom Fotoresor arrangerar i Tyresta Nationalpark 
med Claes Grundsten som ledare.  Läs mer här. 
 

Donaudeltat - en fågelfotografs dröm  
Medlemmar i RSF-klubbar får rabatt på en resa och  
workshop som Zoom Fotoresor arrangerar med Brutus 
Östling som ledare.  Resan sker 21-27 april 2017. 
 
Ta chansen och följ med på en fantastisk fotoresa till 
Donaudeltat, Europas största våtmark och ett paradis 
för fågel- och naturfotografer med över 5000 växt- och 
djurarter.  Läs mer här. 
 

RSF Årsbok 2016/2017 – snart i allas hylla 
Som sig bör fanns senaste volymen av RSFs Årsbok 
representerad på de digra bokborden på Europas 
största Fotofestival i Arles, Frankrike.  Här presenteras 
hundratals fotoböcker utgivna i världen under det 
gångna året. 
 

 
Foto: Lars Rosell 

 

För den nyfikne kan berättas att det till kommande 
Årsbok slogs rekord i antalet insända bidrag, över tusen 
bilder!  Redaktörerna gläds över det stora intresset att 
vara med i boken och våndas just nu över den hårda 
gallring som krävs för det begränsade sidantalet som 
finns till förfogande.  
 

* 
 

Varma hälsningar 
 

 
Göran Zebühr 

 
Lars Rosell 

  

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

http://ankarsrumsfotoklubb.se/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/2016-10-01_Ankarsrum-25.pdf
http://www.bildgruppenprisma.se/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/BGPrismaA5folder.pdf
http://mkcentrum.se/2016/08/vernissage-langs-roda-linjen-fittja/
http://mkcentrum.se/2016/08/vernissage-langs-roda-linjen-fittja/
http://www.zoomfotoresor.se/hostens-farger/
http://www.zoomfotoresor.se/donaudeltat-en-fagelfotografs-drom/
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

