Exp nera!
Ledmotiv
Inför planeringen av utskicket av Årsbok 2016/2017 gör
vi nu en genomgång av klubbarnas kontaktuppgifter.
Ett mödosamt arbete – drygt hälften av klubbarna har
uppgifter från 2014 eller tidigare.
Desto mer glädjande är det att berätta om ett nytt
samarbete med TravelBird som gäller fram till sista
december 2017. De erbjuder olika rabatter på sina
resor för medlemmar i RSFs klubbar.

Res med TravelBird
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Medlemmar i RSFs fotoklubbar ges möjlighet att resa
med rabatten 200 kr, 500 kr eller 1.000 kr beroende på
resans kostnad. Fram till 31 mars 2017 gäller de nu
aktuella kupongkoderna. Nya koder som gäller från 1
april kommer att presenteras senare.
Gör så här:
1. Läs om rabatterna och kupongkoderna i bilagan.
(Som även finns här.)
2. Gå till www.travelbird.se/rsf-resa och välj resa.
3. Boka resan och fyll i aktuell kupongkod i kassan.
4. Din rabatt dras automatiskt av från det totala
beloppet.
5. Res, upplev och fotografera!
Rabatten gäller per bokning. Åker ni flera medlemmar
från RSF-klubb(ar) måste ni boka var för sig för att
eventuellt kunna åtnjuta lägre totalkostnad.
Rabatterna gäller även på resor i TravelBirds ordinarie
utbud.

Internationell utblick
1st Nordic Circuit lockade glädjande många deltagare.
542 fotografer skickade in totalt 4074 bilder till de två
klasserna. På hemsidan för Nordiska Förbundet för
Fotografi (NFFF) finns nu alla resultatlistor.

På gång
Vi påminner om ett par aktuella datum. Mer info finns
på vår hemsida under Kalender.
31 okt
5 nov
11-13 nov
31 jan
19-21 maj

RSF – Klubbtävling
11th FIAP Clubs World Cup
Fotomässan i Älvsjö
Inlämning till Riksfotoutställningen 2017
Riksfototräffen 2017 I Uddevalla
*

Denna bild bifogas Exponera! som en pdf-fil och den
går även att ladda hem här. Läs om hur rabatten
fungerar i form av olika kupongkoder.
TravelBird har samlat ett antal prisvärda fotoresor till
en mängd kända och okända destinationer. Vad sägs
om norrskensutflykt på Island, fotovandring i London
eller safari i Tanzania? Alla med mer eller mindre
garanterat unika bildmöjligheter.

Varma hälsningar
Göran Zebühr

Lars Rosell

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

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.

