Alla RSF-medlemmar inbjuds att deltaga i

RIFO – Riksfotoutställningen 2013
Medlemmarna i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges fotoklubbar (RSF), inbjuds att
sända fotografiska bilder till årets riksfotoutställning (RIFO). Riksfotoutställningen avses
spegla förbundets målsättning: Att genom en årligen återkommande aktuell exposé
presentera de yppersta av fotografiska bilder som fritt och fantasifullt har skapats av RSFmedlemmar.
Genom utställningens fotografiska bredd och mångsidighet syftar den till att ge nya impulser
och idéer liksom allmän inspiration till fortsatt intressant utveckling och förnyelse av svensk
fotografi. Bilderna bör vara nytagna och får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning
vid tidigare utställningar eller salonger inom RSF. Samma bild får inte skickas in till fler av
RSF salonger/utställningar samma år. Utställningen har vernissage vid RIFO-dagarna i maj.

Gemensamt grupp A och B
RIFO avser kollektioner om 2-5 bilder. Endast en
kollektion per deltagare och grupp.
Grupp A: Kollektion Påsiktsbilder
Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Även kollage
och handkolorerade bilder får delta. Bildernas största
format inklusive ev. passepartout är 30x40 cm. Bilderna
skall vara monterade. Märkning enligt nedan.
Grupp B: Kollektion Diapositiva bilder
Diapositiven skall vara monterade i glasade diaramar i
storlek 5x5 eller 7x7 cm. Endast ett format av ramar får
användas i kollektionen. Märkning enligt nedan.
Dessutom skall det i ramens vänstra nedre hörn finnas en
röd punkt för att visa att bilden då betraktas rättvänd.
Märkning
Varje bild märks på baksidan med fotografens namn,
adress, telefon och klubbtillhörighet eller uppgift om
enskilt medlemskap i RSF. Eventuell bildtitel och
ordningsföljd anges också.
Följesedel
För varje grupp ifylls en följesedel med alla uppgifter för
respektive deltagande kollektion. OBS – Följesedel
finns att hämta på RSFs hemsida i elektronisk form
under ”RIFO, salonger – Information. Använd den
och fyll i blanketten direkt i datorn!
Särskilda bestämmelser
RSF äger rätt att fritt välja ut bilder för publicering i
pressen, på RSFs hemsida samt att offentligt visa
bilderna utan ersättning. RSF förbehåller sig också rätten
att utan ersättning och för egen verksamhet göra program
av salongen.

Jury
För de båda grupperna kommer en kvalificerad jury att
utses. RIFO-juryn bedömer bilderna som en helhet,
oavsett den form som deltagarna har valt för sin
fotografiska presentation. Juryn måste följa de
bestämmelser som anges i denna inbjudan. Den måste
ta hänsyn till det syfte och den målsättning som framförs i
ingressen. Juryns beslut kan inte överklagas.
Utmärkelser
Juryn i RIFO kan dela ut stor eller liten silverplakett, stor
eller liten bronsplakett samt diplom i varje grupp. Juryn
kan också ta ut ett antal kollektioner för visning.
Vandringspris utdelas till bästa fotoklubb i varje grupp.
Avgifter och försändelse
Bilderna till RIFO skall sändas klubbvis med en korrekt
ifylld följesedel. Deltagaravgiften skall också betalas
klubbvis. Enskilda medlemmar i RSF sänder bilder,
följesedel och avgift enskilt.
Avgiften är 80 kronor per grupp och deltagare.
Deltagaravgiften sätts in på RSF:s plusgiro 4 45 17-1.
I meddelande till mottagaren skall ordet "RIFO" framgå,
liksom klubbens namn och antalet deltagare i respektive
grupp.
Försändelsen emballeras väl, gärna emballage som
också tål retursändandet, märkes "RIFO" och sänds till:

ABF JH
c/o Kjell Svantesson
Rådhusgatan 37
831 35 Östersund.
(Tfn 070- 651 63 16)

RSF eller av RSF utsedd klubb kommer att hantera de
insända bilderna med största omsorg, men kan inte
ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.
Returnering
Bilderna returneras så snart RSF valt och hanterat
bilderna för publicering och programverksamhet. Dock
senast sista oktober.

Datum

Sista datum att insända bilder är den 31 januari
2013. Poststämpelns datum gäller.

7 februari är sista datum för klubbvis inbetalande av
deltagaravgiften.

