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Riksfotoutställningen 2019 
Alla bilder ska som vanligt vara uppladdade/postade senast den 31 januari och 
avgifterna betalda den 7 februari. Samma datum gäller för bildspel. 
Länk för uppladdning kommer att vara tillgänglig från den 2 januari. 

Allt du behöver veta finns på vår hemsida.  Notera även de två länkarna till frågor 
och svar – FAQ. 
Kolla även bildspel från 2018 via länken längre ned på sidan. 
Vi vill särskilt betona några av reglerna – men läs alla som finns beskrivna i inbjudan. 

• Unik bildtitel ska anges för alla bilder. 

• Märkningen ska vara läslig. Etiketter från RSF:s system för uppladdning ska 
användas. 

• Fotografens namn eller signatur får inte förekomma på bilden. 

• Bilder som inte följer reglerna kan komma att diskvalificeras utan återbetalning 
av deltagaravgift. 

• Gruppen för Bildspel nu permanent. 
Reglerna är inte till för att slå någon i huvudet med, utan för att förenkla för både 
deltagare, jury och arrangör. Respektive klubbs tävlingsledare kan hjälpa till att 
kontrollera att klubbens alla bidrag är OK. För det är ju trist att få besked om diskning. 
 
 

Premierade bildspel 2018  
 
Kolla och låt inspirationen flöda! 
Här kommer en länk till de premierade bildspelen från Riksfotoutställningen 2018: 
https://vimeo.com/album/5543288 
 
 

Riksfototräffen 2021! 
Vi har ännu inte någon klubb som åtagit sig arrangemanget. Någon av er har kanske 
jubileum eller något annat som gör att ni ser anledning att arrangera Riksfototräffen 
under 2021. 
Hör av er till vår förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar via mejl 
nejerlemar@gmail.com.  

 

RSFs nya hemsida 
 
Nu till jul kommer ni få se en annan utformning av RSFs hemsida. Den skall bli mer 
tydlig och lättläst och en del nya funktioner kommer sedan att introduceras efterhand. 
Bland annat kommer ett förenklat system för uppladdning till Riksfotoutställningen och 
Årsboken att lanseras. Vi arbetar också med en möjlighet för anslutna klubbar att 
kunna ha sin hemsida i vår nya plattform. Ifall din klubb är intresserad av att vara med 
och testa denna funktion och ge oss input och feedback är ni välkomna att kontakta  
marcus.liedholm@gmail.com 
 

RSF Medlemskort för 2019 
 
Medlemskort går att beställa från RSF expedition. 
 

 
 
Er klubb slipper alltså ta fram ett eget medlemskort. 
Läs mer på vår hemsida ”Beställa från RSF”. 
 

Riksfototräffen i Simrishamn, maj 2019 
 
Länkar till Inbjudan och Anmälningslista till Österlens FK kommer i mitten av januari 
2019 att finnas på RSF hemsida och i Exponera! 
 

Motioner till Riksfotostämman 
Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 24 februari 2019. 
 

http://rsf-fotoklubbar.org/rifoinfo.html
https://vimeo.com/album/5543288
mailto:nejerlemar@gmail.com
mailto:marcus.liedholm@gmail.com
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Internationellt 
 

FIAP bjuder in till 28th Colour Biennial 2019 
 
Uppladdningstid  
Du kan ladda upp dina bilder 6 januari – 4 februari 2019. 
 
Biennialen har två sektioner: print och projicerade bilder 
RSF står för printning/utskrift av bilder kostnadsfritt för medlemmarna. Till båda 
sektionerna laddar man alltså upp digitala bilder.  Läs mer på RSFs hemsida! 
 
FIAP Biennialer - Coherence 
Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild 
nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder som 
kommer från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll 
och utförande. Detta kallar FIAP coherence [uttal: kohörns]. 
 
För inlämning av färgbilder följer du anvisningarna på hemsidan. 
Där framgår storlekar, upplösning mm. 
OBS 

• Inga ramar får finnas på bilderna; ej heller signatur eller annan textmärkning 
av dig på bilden 

• Skall ha en kort bildtitel på engelska. Undvik tematitel i bilderna dvs Smile 
respektive Mankind in landscape 

• För en tidigare Accepterad bild i en internationell salong får ej bildtitel ändras 

• Ditt namn skall ej finnas i bildens titel  

 
Utförlig information 
All information inklusive länkar för att ladda upp dina bilder hittar du på vår hemsida. 
 
Vägledning för bildinnehåll för de två sektionerna 
Smile: stående bild med en persons leende i fokus 
Mankind in landscape: liggande bild med den lilla människan i det stora landskapet 
 
Övriga frågor om Biennialen 
Kontakta Monica Wennblom  monica@rsf-fotoklubbar.org 

Tips 
För er som inte tidigare deltagit I internationella salonger kan leta upp sådana via 
nedanstående adresser eller vår hemsida: 
FIAP-salonger: https://www.myfiap.net/patronages. 
En mycket överskådlig lista. 
 
PSA-salonger: https://psa-photo.org. Sök sedan på “current exhibition list”. 
 
Det finns även GPU-salonger, Global Photographic Union, (tidigare benämnd UPI). Ni 
når dessa på : 
https://www.gpuphoto.com 

GPU – Global Photographic Union 
På vår hemsida har vi förutom FIAP och PSA nämnt GPU. Här kommer litet information 
om denna organisation:  
GPU startade sin verksamhet 2015 efter ett namnbyte från United Photography 
International, UPI, några år tidigare. 
Styrelsens åtta medlemmar kommer alla från olika länder och är framstående 
fotografer. 
Störst skillnad mot de övriga två är att GPU organiserar resor vartannat år för sina 
medlemmar. 
 
Besök har gjorts i Kina, Turkiet, Marocko och 2017 de grekiska öarna. Dessa resor har 
varit ekonomiskt fördelaktiga och inriktade helt på intressanta fotoobjekt. 
GPU anordnar även work-shops, fotofestivaler och utbytesresor. Man ger även ut en 
tidning, GPU Magazin, samt en fotobok varje år med medlemmarnas inskickade bilder. 
GPU har liksom FIAP och PSA ett antal tävlingar/salonger de sponsrar och delar ut sina 
utmärkelser till. Man kan söka utmärkelser efter ett speciellt poängsystem. 
Man kan även ladda upp bilder på deras hemsida. 
 

Swedish International Exhibition 2019 
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår 
tredje internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och PSA. 
Bilderna ska vara uppladdade senast den 15 februari.  
(På engelska.) Läs mer. 
 
 

http://rsf-fotoklubbar.org/fiap28.html
mailto:monica@rsf-fotoklubbar.org
https://www.myfiap.net/patronages
https://psa-photo.org/
https://www.gpuphoto.com/
http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/Conditions_of_Entry_SIEP_2019-v2.pdf
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RSF Arbetsstipendium 
 
Det finns ett stipendium för seniorer och ett för ungdomar (upp till 25 år). Ansökan om 
stipendium lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda senast den 31/12. 
Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Läs mer på hemsidan under Medlemsservice. 
Skynda, skynda…! 
 

RSF Klubbtävling, resultat 
 
Resultatet för RSF Klubbtävling 2018 är nu klart. 32 av våra klubbar deltog och  
bilderna bedömdes av tre fotografer från Finland: 
Merja Martikainen SKsLM, EFIAP, NSMiF/s, NMiFC 2018 
Petri Damstén SKsLSM, NSMiF/s, EFIAP/g 
Seppo Rintala EFIAP/p SKsLSM 
 
Klubb   Utmärkelse  Poäng 
Enskede FK                               Guldmedalj  108 
Sundbybergs FK  Silvermedalj  103 
Sundsvalls FK                               Bronsmedalj  101 
Askersunds FK                               Klubb HM  100 
Gagnefs FK                               Klubb HM  100 
FK Pan, Göteborg  Klubb HM     99 
Ystads FK    Klubb HM     99 
FK Focus, Örebro Klubb HM              98 
Skara FK   Klubb HM              98 
Borlänge FK                               Klubb HM     96 
FF i Malmö   Klubb HM     96 
FK Zoom, Odensbacken  Klubb HM              96 
 
Max poäng är 150. 
Komplett resultatlista finns på hemsidan. 
 
 
 
 

 
Individuella priser: 
Fotograf   Klubb   Utmärkelse 
Ingela Backman  Sundbybergs FK  Guldmedalj 
Anette Palmquist  Enskede FK                               Silvermedalj 
Gunnar Aus                               FK Pan, Göteborg Silvermedalj 
Jörgen Strandberg  FF i Malmö   Bronsmedalj 
Jan-Erik Lundström  Stockholmsbild   Bronsmedalj 
Tony Rundström  Sundsvalls FK                               Bronsmedalj 
 
Vi säger stort grattis till alla duktiga klubbar och fotografer och ser fram emot en ännu 
bättre uppslutning nästa år. 
 

Beställ nu! 
 

 
 
Årsboken 2018-2019 är klar!. Beställningar kan göras till RSF kansli med adressen 
exp@rsf-fotoklubbar.org (via enbart mejl alltså, nytt fr.o.m. i år!). Sänd in er 
beställning klubbvis så att ni får mängdrabatt! 
(forts nästa sida) 

mailto:exp@rsf-fotoklubbar.org
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Ange komplett leveransadress till fysisk person (ej klubbadress) samt övriga 
kontaktuppgifter.  Glöm inte att ange mobiltelefonnummer.  Det underlättar vid 
eventuell paketavisering via SMS. 
 
Komplettera klubbens bibliotek! 
RSF säljer ut tidigare årgångar: 
 
Årsbok 2017/2018 kostar 75 kr, 2016/2017 och 2015/2016 kostar 50 kr. 
Årsbok 2014/2015 och äldre kostar 20 kr styck. 
 
Frakt tillkommer 
 
 

RSF Utmärkelse 
 

 
 
2016 introducerade vi RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för 
framgångsrikt deltagande i av RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar. 
Några missade att söka förra året och andra kanske under 2018 har samlat fler poäng 
till nästa nivå. VI ser fram emot många nya ansökningar.  
 
C:a 35 fotografer har hittills tilldelats RSF Utmärkelse på någon nivå.  
Men ytterligare cirka 75 av våra medlemmar är kvalificerade att ansöka om RSF 
Utmärkelse.  
Se därför i sammanställningen på RSFs hemsida hur många poäng du samlat t o m 2018. 

 
2017 beslutades att även framgångar i gruppen för bildspel (fr.o.m. år 2016) kan räknas 
med, och fr.o.m. 2017 kan även framgångar i Nordiskt Fotomästerskap medräknas. 
 
Senaste datum för ansökan är den 15 februari. Läs mer  här. 
 

Från distrikten 
 
Det blev fel i Exponeras återgivning av VSFs klubbledarrapport och vi hänvisar till VSFs 
hemsida via denna länk: 
 
                     http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/wordpress/wp-
content/uploads/2018/10/Rapport-VSFs-Klubbledarträff-6-oktober-2018.pdf 
 
Vi beklagar det inträffade. 
 

Från våra fotoklubbar 
 
Nytt i Exponera – FOTOGRAFEN – I en serie av personporträtt kommer ni att få möta 
olika fotografer från våra fotoklubbar.  
 

          
Nora Bååth                                Foto Wilma Berggren 
 
Först ut bland fotograferna är Nora Bååth från Ljusdals fotoklubb. Nora är 19 år och har 
deltagit i Riksfotoutställningen vid två tillfällen.  

http://rsf-fotoklubbar.org/rsf_utm.html
http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-VSFs-Klubbledarträff-6-oktober-2018.pdf
http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-VSFs-Klubbledarträff-6-oktober-2018.pdf
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Det har resulterat i två bronsmedaljer. Nora tog studenten i våras från Estetik- och 
mediaprogrammet. Genom skolan fick Nora kontakt med Ljusdals fotoklubb, men 
fotointresset startade tidigare. Hon var i 10-årsåldern när hon började fotografera 
vattendroppar och hundar. Noras kompis hade en kamera, men på mellandagsrean 
köpte Nora en egen. Det har hunnit bli några kameror genom åren.  
 
Noras favoritmotiv hittar hon i naturen, men det kan även bli interiörer och stilleben. 
När hon går ut med kameran gillar hon att gå själv eller tillsammans med familjens 
hundar. Det Nora gillar med fotograferandet är att hon får vara kreativ och bestämma 
själv. Fotograferandet fungerar även som friskvård och Nora fotograferar mycket. 
Några fotografer som inspirerar henne är Elin Kero och Sofia Ekelund. Under sin 
utbildning pratade de mycket bild. Att fastna i teknikprat säger Nora är ”gubbigt”. I 
framtiden säger Nora att det skulle vara en dröm att få arbeta med foto, men nu är det 
Hemtjänsten som gäller.  
 
Nora var på plats i Sundsvall när hon fick sitt andra brons. Bilden heter ”Var är älgen” 
och för att ta den använde Nora en drönare. Förutom framgångar i Riksfoto-
utställningarna har Nora blivit publicerad i tidningen Kamera & Bild vid ett par tillfällen. 
Vill man följa Nora finns hon på Instagram under namnet @norabaath.  
 
 
 
 
 
Har du någon fotograf i din klubb som du vill att Exponera! skriver om? Tipsa gärna, 
maila Carina på carinahedlund66@msn.com 
/Carina Hedlund 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
”Trollstigen”                                                                              Foto: Nora Bååth 

mailto:carinahedlund66@msn.com
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Tider som gäller utgivning och insändande av artiklar  
 

Nr Manusstopp  Utgivning 
 
14 Vecka     49  Vecka 50                                                                                                                                           
1  Vecka     02           Vecka 03 
 
Om det behövs kan extra nr publiceras om styrelsen så anser!  
 
 

EFTERLYSNING 
 

Ny redaktör för Exponera! 
Av personliga skäl lämnar Göran Gärberg sitt uppdrag som huvudredaktör för 
Exponera! med omedelbar verkan. 
 
Vi söker därför en ny redaktör som, i samarbete med Carina Hedlund i Skellefteå FK, vill 
vara med i det spännande och pågående arbetet med att utveckla och förnya det 
redaktionella innehållet i Exponera! och på vår hemsida. 
 
Du som är intresserad av att delta i arbetet med att vidareutveckla våra 
informationskanaler, hör av dig omgående! 
 
Kontakta RSFs ordförande Nils-Erik Jerlemar om du intresserad och/eller har några 
frågor, nejerlemar@gmail.com eller 070-5610215. 

 
 

          God Jul och Gott Nytt Foto-År! 

   
Göran Gärberg 

              
Carina Hedlund 

 
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. 
 
 
 

 
 

Försäkringserbjudande 
För er som tecknar försäkring genom försäkringsmäklare Gefvert kan utöka denna med 
ett avbeställningsskydd/produktionskostnadsförsäkring. 
Kolla deras hemsida om detta är aktuellt för dig. www.gefvert.se 
 
 
Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra samarbetspartners via denna länk. 

mailto:nejerlemar@gmail.com
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org
http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker
http://www.gefvert.se/
http://rsf-fotoklubbar.org/samarbete.html

