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RSF Utmärkelse 
 
RSF Utmärkelse utdelas för fotografiska framgångar inom svensk fotografi. 
 

Regler och krav för RSF Utmärkelse: 
 

• Sökanden skall vara medlem i RSF-ansluten klubb, eller enskild medlem i 
RSF, i minst tre år innan ansökan om utmärkelse för fotografiska meriter kan 
göras.  

• RSF:s Förbundsstyrelse fattar beslut om RSF Utmärkelse, och utdelning sker 
företrädesvis på Riksfototräffen. 

• Den som tilldelas RSF Utmärkelse erhåller kavajnål samt diplom.  

• Sökt RSF Utmärkelse, som godkänts för utdelande av Förbundsstyrelsen, 
bekostas av sökanden.  

• Ansökan görs på särskild ansökningsblankett. 

• Senaste ansökningsdatum är den 15 februari för att utdelning ska kunna ske 
vid nästkommande Riksfototräff. 

• Ansökan skickas till exp@rsf-fotoklubbar.org. 
 
 

RSF Utmärkelser 
 
A.RSF  - Artist Riksförbundet Svensk Fotografi 
E.RSF  - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi 
E.RSF/b  - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Brons  
E.RSF/s  - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Silver  
E.RSF/g  - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Guld 
E.RSF/p  - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Platinum 
 
 
RSF Utmärkelse tilldelas för framgångsrikt deltagande i av RSF arrangerade 
utställningar, salonger och tävlingar.   

• Riksfotoutställningen 

• RSF Klubbtävling 
 
Resultat uppnådda i RSF:s olika salonger för ungdomar kan inte medräknas. 
Sökanden kan tillgodoräkna sig resultat i Riksfotoutställningen (tidigare RIFO, 
Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr o m år 2000 enligt underlag på 
RSF:s hemsida.  Från år 2016 kan även resultat i gruppen för Bildspel medräknas. 
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Ansökan kan göras på den nivå där sökanden uppfyller kraven. Se tabell nedan. 
 
 
Tabell över krav för RSF Utmärkelse 
 
                                                       Poäng (ackumulerat)                     

ARSF   25 

ERSF   50 

ERSF/b   75 

ERSF/s  100 

ERSF/g  200 

ERSF/p  300 

 
Riksfotoutställningen  

o Guldmedalj (Stor silverplakett)    9 poäng 
o Silvermedalj (Liten silverplakett)     7 poäng 
o Bronsmedalj (Stor samt liten bronsplakett)    5 poäng 
o Diplom        3 poäng 
o Antagen för visning       1 poäng 
o För kollektioner multipliceras poängen med 2. 

(Plakett avser utmärkelse i RSF:s tidigare utställningar/salonger) 
 
RSF Klubbtävling, individuellt 

o Guldmedalj       8 poäng 
o Silvermedalj       6 poäng 
o Bronsmedalj       4 poäng 
o Deltagare i klubb som erövrat Guldmedalj    2 poäng 

 
 
 
M.RSF – Master of Photography Riksförbundet Svensk Fotografi  
 

Kan tilldelas när sökanden har uppnått ERSF. 
Sökanden skall inlämna en bildportfölj om 20 bilder i sammanhängande tema för 
bedömning av RSF:s Förbundsstyrelse. För utdelande fordras enhälligt beslut. 
 
Bilderna ska ha längsta sida max 2000 pixlar. 
 
Bilderna skickas via WeTransfer till epost-adress som anges efter förfrågan.  


