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RIFO 2015 i Malmö - En fotofest i dagarna tre 
Årets träff för medlemmar i 
Riksförbundet Svensk 
Fotografi fick en gedigen 
upptakt när Fotografiska 
Föreningen i Malmö tog 
emot representanter för 
landets fotoklubbar  i maj.  
 
Genom att tjuvstarta med 
redovisning av föreningens 
15:e internationella 
utställning på fredagen blev 
detta ”amatör-SM i 
fotografi” sammantaget en 
storslagen  fotofest i 
dagarna tre.  

Foto: Monica Wennblom, RSF 
 
Det är det klart största arrangemanget någonsin under Fotografiska Föreningen i Malmös snart 80-
åriga historia. 
 
Kulturkvarteret S:t Gertrud bjöd på utmärkta lokaler för bildutställningar, non stop-visningar på 
monitorer, storbildsshower, föredrag, förhandlingar, mingel och måltider.  Bilden ovan är tagen 
från det hotell - Radisson Blu - där många av de tillresta deltagarna bodde. Vi ser fasaden till S:t 
Gertrud och en del av den vackra omgivning vi vistades i.  

Fredagen den 15 maj 
15th Malmo International Exhibition of Photographic Art - bilder från 60 länder  
Den samarrangerade upptakten av fotofesten, 15th Malmo International Exhibition of 
Photographic Art, lockade på fredagen, som väntat, en del Rifo-gäster att komma tidigare. Landets 
hittills enda internationella stortävling lockade naturligtvis. Cirka 4 500 bilder från mer än 600 
fotografer i 60 länder hade skickats in och bedömts av två jurygrupper med medlemmar från 
Danmark, Norge och Sverige.  
 
Utställningen inleddes med prisutdelning och de prisbelönta bilderna visades på storbild två 
gånger under eftermiddagen. På mindre skärmar – en för färg och en för svart/vitt – kunde 
besökarna i lugn och ro se de bilder som fått accept.  
 
Pekka Salminen från Hyvinge fotoklubb utanför Helsingfors var en av de få närvarande pristagarna. 
Han är med i finska fotoförbundet och arbetar där med utbildning och nordiskt samarbete.  
 
Pekka berättar om sin fotografi:  
- Jag började när jag var femton år. Jag hade ett mörkrum, men en gång varannan vecka var jag 
tvungen att plocka ner allt. Min pappa skulle bada bastu! Efter ett längre uppehåll – 18 år – tog jag 
upp fotograferandet igen. Jag fotograferar allt som rör sig och gillar att arbeta med skärpa och 



oskärpa. Konståkning är ett favoritområde och ibland kan jag få ta 3 000 exponeringar innan jag 
blir nöjd.  
Pekkas många fina bilder, bl.a. från konståkning, kan se på hemsidan Photos by Pekka Salminen  
 
Bildföredrag  
Efter redovisningen av Malmö 15th berättade Thomas Johnsson, natur- och resefotograf från 
Hässleholm, om en resa i Indien.  
 
Kvällen avslutades med glad samvaro mellan fotokompisar från när och fjärran. Både S:t Gertrud 
och kvarteren runt omkring bjöd på mycket att intaga - i olika former.  

Lördagen den 16 maj 
Invigning av Riksfototräffen  
Birgit Hansson från Malmö stad, en gärna sedd gäst hos arrangörsföreningen, invigningstalade och 
erinrade om FFiM:s betydelse för kulturlivet och Malmös kontakter utomlands.  
 
Riksfotostämman 
27 av landets drygt 130 fotoklubbar var representerade på 
när förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar på sin 
hemmaplan öppnade Riksfotostämman. Nils-Erik berättade 
att man under året som gått satsat på att utveckla det 
nordiska samarbetet, förstärka medlemsnyttan för 
klubbarna och fördjupa samarbetet med fototidskrifter för 
att kanalisera ut information till klubbarna.  Stämman 
besöktes av cirka 80 medlemmar från stora delar av landet.  

 
Foto: Göran Zebühr, RSF 

 
Noterat under Riksfotostämman:  
1. Göran Gärberg, ABF Fotoklubb, Uddevalla hälsade alla välkomna till Riksfototräffen 2017 i 

Uddevalla.  
2. Tre motioner hade kommit in. En handlade om att införa en ny klass – bildspel. Stämman 

röstade enligt styrelsens förslag att utreda närmare och införa det på prov.  
3. Under övriga punkter tog styrelsen upp att man kommer att genomföra ett antal 

kompletteringar av reglerna för Riksfotoutställningen som alla syftar till att förenkla för 
deltagarna, arrangören och jurygrupperna. Bl.a. införs kravet att bilderna ska märkas ordentligt 
genom att införa en etikett som skapas automatiskt av RSF: system för uppladdning av bilder.  

4. Styrelsen kommer att arbete vidare om olika frågor kring bildrättigheter för såväl interna 
tävlingar som vid samarbete med externa parter. Man kommer även att etablera samverkan 
med extern jurist kring dessa frågor.  

5. Hela styrelsen omvaldes utom Kalle Palmaer som avböjt omval.  Den består nu av ordförande 
Nils-Erik Jerlemar, ordinarie ledamöterna Göran Zebühr, Monica Wennblom, Lars Rosell, Toni 
Carlbrand, K-G Gramén och Peter Jansson samt suppleanten Örjan Fredriksson. 

6. Sammankallande i valberedningen Margareta Ekh hade avböjt omval och en stunds pinsam 
tystnad bredde ut sig när en ersättare skulle utses.  Då säger Tomas Karlsson från FK Kamera: 
"Jag kan ställa upp".  En stor suck av lättnad hördes i församlingen. En stor eloge till Tomas. 

 
Efter avslutad Riksfotostämma var det dags för 2016 års arrangörer av Riksfototräffen, Bollnäs FK, 
att presentera sig och sitt arrangemang i form av ett bildspel.  
 
 

http://pekkas.pictures.fi/


Juryredovisningarna  
inleddes av Erik Jørgensen från Fotoklubben Negativ, Roskilde som tillsammans med sina 
klubbkamrater Peter Johansen och Peter Gjevert hade bedömt de två grupperna med påsiktsblider 
(grupp A och C). Hans redovisning var engagerande och lärorik och han drog sig inte för att 
redovisa när juryns medlemmar varit oeniga. Guldmedaljen i grupp A, kollektion påsiktsbild, gick 
till Thomas Engström från Folkare Fotoklubb med serien "Goth". Han var en mycket klar vinnare. - 
Om vi haft två förstapriser hade Thomas fått båda, sa Erik Jørgensen.  
 
Guldregn i Malmö  
Som besökarna kunde konstatera under helgen och som framgår av resultatlisorna var många 
kvinnor framgångsrika. Inte minst i FFiM. 
 
I bilden till höger ser vi 
Susanne Bogren från 
arrangörsklubben i 
Malmö. Hon vet hon är 
nominerad till en 
utmärkelse i grupp C, 
enstaka påsiktsbild, men 
inte om det blir diplom 
eller medalj. Erik 
Jørgensen har precis 
kommenterat den sista 
Silvermedaljen, slår en 
trumvirvel och säger: 
"And the winner is ...".  
 
Nu inser Sussie att 
drömmen blivit sann.   

Foto: Sven Erlandsson, Fotografiska Föreningen i Malmö 

 
Hon får lite senare ta emot sin guldmedalj av Nils-Erik Jerlemar. 
 
Till höger syns hennes glade klubbkamrat Wolfgang Gerlach som inte vet att även han kommer att 
hyllas under festmåltiden senare samma dag. Nämligen med RSF:s förtjänsttecken i Guld som tack 
för sina långvariga insatser som kassör i Fotografiska Föreningen i Malmö.  
 
Bildföredrag  
Senare på eftermiddagen visade Lars Dareberg – tidigare fotograf på Sydsvenskan – ett urval av 
bilder och berättade om hur villkoren förändrades under 90-talet. Från att ha illustrerat de 
skrivande journalisternas jobb fick fotograferna själva skapa berättelser i bild. Denna utveckling 
lyfte bildjournalistiken och förändrade arbetet på tidningen.  
 
Fotomässan i Stockholm 6-8 november  
Lars Larsson, Enskede FK och Jan Zettergren, Stockholms FK informerade om planerna för den 
kommande fotomässan i Stockholm. Man har fått mandat från RSF att samordna alla 
utställningsaktiviteter under huvudrubriken "Sveriges Fotoklubbar". Det ger alla ett antal fördelar: 
En större yta istället för fler små och undanskymda. Besökare som är intresserade av fotoklubbar 
har ett ställe att gå till och framför allt kommer tillverkare och leverantörer att kunna se en samlad 
bild av deras antagligen största kundsegment. Mer information kommer att ges i Exponera!. 



Önskefotos tävling - Årets bästa gatufotografi 
Under lördagen överräckte Nina Brandel från Önskefoto ett pris till Bertil Adania från Fotografiska 
Föreningen i Göteborg för bästa bild i tävlingen Årets bästa gatufotografi.  
 

 
Vinnarbilden ovan är tagen av Bertil Adania. 

 
Även Gagnefs FK belönades med ett pris för att man lockat flest antal medlemmar att delta i 
tävlingen. Inte flest antal bilder alltså - utan antal medlemmar. 
 
Hört och sett i vimlet  
Det hördes en del positiva kommentarer om nyheten att inte i förväg kungöra vilka som fått de 
bästa placeringarna utan att bara säga att man är nominerad till att få "något". Bilden ovan på 
Susanne Bogren illustrerar väldigt väl både spänningsmomentet och den stora glädjen att vara 
bland de nominerade.  
 
I vimlet bland besökare fanns Ulrich Fischer från Nässjö, enskild medlem.  
- Jag har tävlat mycket förut. Nu deltar jag bara i kanske 10 tävlingar per år. På 80-talet kunde det 
bli 50 eller 60 tävlingar.  Mina bilder har blivit antagna 1 600 gånger, med ett 50-tal medaljer och 
över 100 hedersomnämnande.  I en tysk fototidning fann jag 1969 en metod för att ta fram 
grafiska bilder i färg.  Man separerade gråskalorna i en svartvit bild och dubbelexponerade sedan 
ett färgnegativ. Det var mycket roligt, men mycket kunde gå fel. Det hände ibland att en hel 
färgrulle kunde bli felaktigt dubbelexponerad.  
 
Festmåltid och utmärkelser  
Kvällen avslutades med en festmåltid, där Leif Rosén tilldelades utmärkelsen RSF/Hon, RSF 
Honorary member för sitt långa och hängivna arbete inom FFiM, bl.a. vad gäller de internationella 
kontakterna.  RSF:s Förtjänsttecken i Guld tilldelades FFiM:s kassör Wolfgang Gerlach och Rune 
Larsson, AstraZeneca Fotoklubb, Mölndal för långvarigt arbete i respektive klubb.  Göran Zebühr, 
Enskede Fotoklubb tilldelades utmärkelsen EFIAP/b för framgångar i internationella salonger. 
 

 
Leif Rosén, RSF/Hon 

 
Wolfgang Gerlach, RSF/G 

 
Rune Larsson, RSF/G 

 
Göran Zebühr, EFIAP/b 

Foto: Monica Wennblom, RSF (alla fyra bilderna) 



Fridolin Hellmig från ABF Fotoklubb, Uddevalla tar 
emot en guldmedalj som bevis på att han är Årets 
Ungdomsfotograf 2015. Detta pris tilldelas den 
fotograf som vinner Guldmedaljen i grupp U.  
 
Guldmedalj till Årets Fotoklubb togs emot av Lars 
Larsson, Enskede Fotoklubb. Bästa fotoklubb blir 
den klubb vars fotografer samlat flest poäng i 
grupperna A, B, C och D. 

 
Foto: Monica Wennblom, 
RSF 

 
Foto: Sven Erlandsson, 
Fotografiska Föreningen i 
Malmö 

 
Guldmedalj till Årets Fotograf fick delas ut under söndagen eftersom mottagaren inte var med 
under festmåltiden.  
 
Efter allt guldregn fortsatte festmåltiden i glatt samspråk mellan deltagarna. 
 

Söndagen den 17 maj 
 
Bildföredrag  
Söndagen inleddes med en visning av Malmöfotografen John S Webb, som berättade hur han 
utvecklat sitt konstnärliga fotograferande genom åren.  
 
Juryredovisningarna  
Därefter följde redovisning av de tre grupperna med digitala bilder som alla hade bedömts av 
Roald Synnevåg, Tom Jarane och Unni Brekke - alla tre medlemmar i Bekkalokket FK, Bergen, 
Norge. Roald och Tom fanns på plats och kommenterade alla de utvalda bilderna. Guldmedaljen i 
grupp A, kollektion digitalbild, gick till Göran Zebühr, Enskede FK för serien "Jag är skuggad". I 
grupp B, enstaka digitalbild, fick Björn Björnson, FK Avtrycket guldmedaljen. I den avslutande 
grupp U (ungdomar) - fick Fridolin Hellmig, ABF Fotoklubb, Uddevalla guldmedalj. 
 
De glada jurymännen från Norge avtackades bl.a. med RSF 
Årsbok och varma applåder. 
 
Till höger ser vi Per Andersson, FK Kamera i Ängelholm ta emot 
guldmedaljen som  Årets Fotograf .  (Per kunde inte vara med 
vid lördagens festmåltid då övriga "Årets-prises" utdelades.) 
 

* 
 
Avslutningsvis tackade Nils-Erik Jerlemar sina klubbkamrater i 
Fotografiska Föreningen i Malmö för allt arbete man lagt ner för 
att göra Riksfototräffen så lyckad och förklarade densamma 
som avslutad. 

 
Foto: Sven Erlandsson, Fotografiska 
Föreningen i Malmö 

 
 
 

  



Riksfototräffen 2016 

Bland ombud och fotovänner fanns 
en kvartett från Bollnäs Fotoklubb, 
som presenterade staden och 
välkomnade till nästa års 
Riksfototräff. 
 
 Det gjorde man bl.a. med en 
kombination av film och bildspel. Vi 
kommer att hålla till i Bollnäs 
Kulturhus och arrangemanget 
genomför första veckoslutet i maj. 
 
Det blir då andra gången som 
klubben står som värd. Tidigare 
skedde det 1976. Det blir alltså 40-
årsjubileum som RIFO-arrangör. 

 
Foto: Wolfgang Gerlach, Fotografiska Föreningen i Malmö 

 
Från vänster till höger: Sven Westergren (aka Lajan), Tommy Stokka, 
Börje Norfelt och Hans Strömberg. 

 

Årets Humorbild till Göte Kreutz minne ... 

... gick till Hans Strömberg; Bollnäs FK - längst till höger i bilden ovan.  Juryns motivering: 
 
Fotografen har med vaket öga observerat en 
ovanlig skulptur och sedan sett att en av 
besökarna i konsthallen har gått till samma 
frisör/skulptör.  Sedan har Hans inväntat rätt 
tillfälle när skulpturen och besökaren har rätt 
inbördes relation innan han tryckte av.  Bilden 
är näst intill rent monokrom – det finns inga 
distraherande färger som tar bort fokus från 
den humoristiska situationen. 
 
Hans har förresten förvaltat en gammal fin 
tradition att i vardagen finna likheter mellan i 
sig väldigt olika objekt.  

 

 

Stort tack till alla som besökte Riksfototräffen 2015 
 

 

          

 

 

Riksfototräffen 2015 har upplevts och nedtecknats av Ulf Wagner, Sven-Olof Gunnarsson (bägge 
från Fotografiska Föreningen i Malmö) och Göran Zebühr, RSF. 


