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Innehåll 
Referat från Riksfototräffen 2018 som genomfördes i 
Sundsvall 4-6 maj. 
 
Internationell Ungdomssalong för alla mellan 8-25 år! 
Samt fler tävlingar för dom som gillar det. 
 
Fotoutställning/Mässa i Falkenberg. 
 
Komplement till kameraförsäkring. 
 
 

Riksfototräffen 2018 
 

 
 
Fredagen inleddes med stadsvandring bland Sundsvalls 
fantastiska byggnader och besök på Kulturhuset men 
en mycket trevlig guidning av Petter Österlund, chef för 
fotomuseet i Sundsvall. 
Sedvanligt mingel på kvällen med god mat o dryck. 
 
Med ett 90-tal anmälda startade årets träff med 
invigning av företrädare för Näringslivsbolaget i 
Sundsvall. Stämman avklarades snabbt med 
förändringar i styrelsesammansättningen. Nästa års 
arrangör av Riksfototräffen, Österlens FK, presenterade 
sig med ett vackert bildspel. 
 
Bildredovisningarna tog vid efter lunchen med 
tillhörande utdelningar av priser och diplom.  
Efter redovisningarna föredrag av fotografen Kristofer 
Lönnå om hur han jobbade med skapandet av bilder för 
olika uppdrag. 
 
På kvällen den stora festmåltiden som förutom god mat 
innehöll utdelning av ett antal utmärkelser. 
 
 
 
 
 
 

Göran Zebühr avtackades särskilt för sina 27 år inom  
RSF. 

  
Här med Sture Claesson, Söderhamns KK, som höll ett 
långt och  välförtjänt tal. Göran har dessutom verkat 
inom Enskede FK i 50 år! 
(foto: Carina Hedlund) 
 
Söndagen började med ett föredrag och bildvisning av 
frilansfotografen Izabelle Nordfjell Örnsköldsvik och 
efter det vidtog redovisningarna i klasserna A, D och U. 
 
Vi tackar Sundsvalls FK för ett väl genomfört och 
trevligt program i denna vackra stad i strålande väder. 

 

 
 

Gänget som gjorde´t 
(foto: Jan Tengqvist) 

 

Riksfotoutställningen 2018 
 
Välbesökt utställning där ett 80-tal bilder och 10-talet 
kollektioner fanns uppsatta i Metropol Sundsvall där all 
redovisning skedde, även av de digitala grupperna. 
 
Årets fotoklubb blev Enskede FK  och Årets fotograf 
blev Gunnar Aus, FK Pan, och till Årets Ungdoms-
fotograf utsågs Evelyn Febbo, Ljusdals FK. 
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Internationella salonger  

 
Internationell fotosalong/tävling för unga fotografer. 
 
Obs! Ingen deltagaravgift! 
 
Salongen arrangeras i Kina genom ”Silk Road 
Photographic Organization International Alliance”. 
Tävlingen godkänd av FIAP. 
 
Tävlingen vänder sig till två åldersgrupper: grupp A 
mellan 8-15 år och grupp B mellan 16-25 år. 
Bildinlämning senast 30 juni 2018. Max 10 bilder per 
fotograf. 
Teman är Kulturliv, Naturlandskap, Kulturarv och Lokala 
seder och bruk. 
Länk till tävling och anvisningar enligt denna länk 
Passa på att ”pröva vingarna” (era bilder) i denna 
tävling. Föräldrar – hjälp till! 
 
Påminner även om dessa: 
 
1st Photorama Digital Sweden, Traditional Photos 
länk 
Inlämning senast 31 maj. FIAP 2018/209 
 
Malmö International Exhibition of Photography 2018.  
länk 
Med inlämning senast 31 augusti. FIAP 2018/116 
 
Nationellt: 
Fotomaraton i Örebro 6 juni. Se Exponera! nummer 6. 
 

 
RSF klubbtävling 
Flaggar redan nu för RSF klubbtävling mellan klubbarna 
i Sverige. Inlämning senast 31 oktober. 
Läs reglerna på RSF hemsida. 

 
Fotoutställning/Mässa i 
Falkenberg 30/6-1/7 
Under två dagar arrangerar en grupp ur Falkenbergs FK, 
för femte året i rad, en fotoutställning med  fjorton 
föreläsare och 93 meter fotografier, bildspel mm. 
Plats: Falkhallen. 
 

Försäkringserbjudande 
För er som tecknar försäkring genom Försäkrings-
bolaget Gefvert kan utöka denna med ett 
avbeställningsskydd/produktionskostnadsförsäkring. 
Kolla deras hemsida om detta är aktuellt för dig. 
 
 
 

 
Ha en skön sommar! 

 
   Göran Gärberg                Carina Hedlund 

 
järnvägar…glömde denna möjlighet till fina bilder: 
kolla på www.jarnvagsmuseet.se 
Tågresor över hela Sverige för nördar och fotografer. 
 
 
 
Material till och dialog med Exponera! skickas till: 
exponera@rsf-fotoklubbar.org 
 
 
 
 

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som vårt 
samarbete med Japan Photo ger medlemmar i 
fotoklubbar anslutna till RSF. 
 
Länkar till mer information: 
Besök Japan Photos hemsida.  
Läs mer om CEWE FOTOBOK.  
Se alla Japan Photos bildprodukter.  
Hitta Japan Photos sju butiker. 
 
 
Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra 
samarbetspartners via denna länk. 

 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/SilkRoad_2018.pdf
http://www.swipa.dinstudio.se/filearea_35.html
http://www.swipa.dinstudio.se/filearea_34.html
http://www.jarnvagsmuseet.se/
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org
http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker
http://rsf-fotoklubbar.org/samarbete.html

