Inbjudan till

Riksfotoutställningen 2021
Umeå 21–23 maj

Välkomna till årets utställning
Sektionerna för 2021 års utställning är:
A – Kollektion påsiktsbilder
En kollektion per fotograf omfattande 3 – 5 monterade bilder
Maxformat: 30x42 cm [A3] inkl. eventuell passepartout • Minformat: 20x20 cm • Max tjocklek: 5 mm

Utmärkelser.............: 11 Medaljer, 16 Diplom
Prispremier .............: CeWe 2.050:- / Moderskeppet 4.321:-

B – Kollektion digitalbilder
En kollektion per fotograf omfattande 3 – 5 .jpg-bilder
Maxbredd: 1920 pixlar • Maxhöjd: 1080 pixlar • Max filstorlek: 2 MB

Utmärkelser.............: 7 Medaljer, 11 Diplom
Prispremier .............: CeWe 1.500:- / Moderskeppet 2.980:-

C – Enstaka påsiktbild
Antal bilder per fotograf får omfatta maximalt fyra monterade bilder
Maxformat: 30x42 cm [A3] inkl. eventuell passepartout • Minformat: 20x20 cm • Max tjocklek: 5 mm

Utmärkelser.............: 9 Medaljer, 16 Diplom
Prispremier .............: CeWe 1.850:- / Moderskeppet 3.725:-

D – Enstaka digitalbild
Antal bilder per fotograf får omfatta maximalt fyra .jpg-bilder Maxbredd:
1920 pixlar • Maxhöjd: 1080 pixlar • Max filstorlek: 2 MB

Utmärkelser.............: 9 Medaljer, 16 Diplom
Prispremier .............: CeWe 1.850:- / Moderskeppet 3.725:-

E – Bildspel
Ett bildspel om maximalt fyra minuter per fotograf
Maxupplösning: 1920 x 1080 pixlar • Godkända format: .mp4, .mpg/.mpeg, .avi och .wmv

Utmärkelser.............: 6 Medaljer, 6 Diplom
Prispremier .............: CeWe 1.400:- / Moderskeppet 2.682:-

Ungdomssektionen utgår under 2021
Ungdomar deltar i samtliga ovanstående sektioner och kan utöver ovanstående utmärkelser även som ett
totalresultat sammanräknat i ovanstående klasser prisas som Årets Ungdomsfotograf.

Utmärkelser.............: 3 Medaljer
Prispremier .............: CeWe 1.750:- kr / Moderskeppet 2.840:Utöver ovanstående tillkommer:
• Årets fotograf
• Årets fotoklubb

– Prispremier: CeWe 800:- kr / Moderskeppet 1.499:– Prispremier: CeWe 800:- kr

Totalt delar vi ut följande utmärkelser:
• 6 GULD – inkl. 12 presentkort
• 14 SILVER – inkl. 28 presentkort
• 25 BRONS – inkl. 50 presentkort
• 65 DIPLOM – varav 5 till Bästa ungdom inkl. presentkort, i respektive sektion.
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Som medlem i till Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) ansluten fotoklubb
eller som direktansluten medlem i RSF, inbjuds du att sända fotografiska bilder
och bildspel till 2021 års Riksfotoutställning.
Vår målsättning är att genom årliga salonger stimulera och inspirera
medlemmarna till fortsatt utveckling och förnyelse av svensk fotografi.
Salongen har vernissage vid Riksfototräffen i Umeå den 21 - 23.maj
Hur du deltar och laddar upp:
Registrering och uppladdning
Fotografer registrerar sitt deltagande och laddar upp bilder och bildspel digitalt via webbadressen:
http://svenskfotografi.org/laddaupp/

Uppladdning av påsiktsbilder digitalt
Fotografer som deltar med påsiktsbild(er) ska även ladda upp motsvarande bild(er) digitalt så att dessa kan
användas vid juryns redovisning. Samma maxstorlek i pixlar och MB som för digitala bilder - se under
”Regler, allmänt”.

Märkning av påsiktsbilder
▪
▪
▪

Varje bild märks på baksidan med de etiketter som RSF:s system för uppladdning tillhandahåller.
Etiketten placeras på baksidan i det övre vänstra hörnet så att det framgår hur bilden ska betraktas.
Bildens fram- eller baksida får inte innehålla främmande föremål som kan skada andra bilder.

Försändelse:
Alla påsiktsbilder till Riksfotoutställningen
skall sändas klubbvis. Direktmedlemmar i
RSF sänder bilder enskilt.
Försändelsen av påsiktsbilder emballeras
väl i emballage som också tål
retursändandet och sänds till:

Riksfotoutställningen 2021
Helene Jonsson
Örsbäck 1
911 94 Vännäs
070-6944530 (för SMS-avisering)

OBS! – Datum – OBS!

Avgifter

▪

Deltagaravgiften ska betalas klubbvis.
Direktmedlemmar i RSF betalar avgift enskilt.

Sista datum att ladda upp,
respektive posta, bilder och bildspel
är den 31 januari.
▪ Sista datum för inbetalning av
deltagaravgifter är den 7 februari.
OBS!
Detta gäller såväl Fotoklubb som
direktmedlem

Frågor

Avgifterna är:
50 kr per sektion (A och C) och deltagare.
80 kr per sektion (B, D och E) och deltagare.
Avgiften betalas till RSF:s bankgirokonto 135-6856.
OBS. I meddelande till mottagaren ska ordet
"Riksfotoutställningen" framgå, liksom klubbens namn
alternativt direktmedlemmens namn.

Skickas till rifo@svenskfotografi.org
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Regler, allmänt
• Bild, eller snarlik bild, som belönats/antagits vid
tidigare Riksfotoutställningar/salonger får INTE
delta igen. Detta omfattar bilder som tilldelats
medalj, diplom eller blivit uttagen för visning i
någon sektion av Riksfotoutställningen eller i
tidigare Riksfotoutställnings Bildexpo,
Färgdiasalong, Digitalsalong eller
Ungdomsutställning.
• Bild och snarlik bild får inte skickas in till flera
sektioner samma år
• Med bild menar vi färdigbehandlad bild - inte
originalbild. Det är alltså tillåtet att lämna in två
bilder som baseras på samma original ifall
slutresultatet inte är snarlikt

• Kollektion får inte bestå enbart av bilder ur ett
bildspel inlämnat till årets Riksfotoutställning. Ej
heller från tidigare års belönade och antagna
bildspel
• Alla motivområden och fototekniker (färg,
svartvitt, mörkrum, digitala verktyg etc) är tillåtna
och kan blandas fritt. Fotografen måste själv vara
upphovsperson till alla ingående bildelement i sitt
bidrag
• Unik bildtitel skall anges för varje bild. Titel
såsom ”Utan titel X” och liknande är inte en unik
titel
• Fotografens namn, signatur eller ev. klubb får
inte förekomma direkt i bilden eller i något
ingående bildelement

Ungdomsdeltagande

Specifikt avseende sektion E - Bildspel

Denna sektion har i sin tidigare form utgått.
Istället tävlar även ungdomar i samtliga sektioner
(A-E).

Stillbilder, time-lapse och filmavsnitt – Bildspel
Råmaterialet till bildspelet skall huvudsakligen bestå
av stillbilder, vilket även gäller vid t.ex time-lapseavsnitt. Filmade avsnitt får ingå under max 10% av
bildspelets varaktighet.

Att du är ungdom registreras vid uppladdningen av
dina bilder och bildspel.
I varje sektion A-E tilldelas diplom till bästa
ungdomsfotograf.
Sammanlagt, samtliga sektioner (A-E) tilldelas de
tre bästa ungdomsfotograferna: en guld-, en silveroch en bronsmedalj, förutsatt minst 10 deltagare i
årets Riksfotoutställning
Årets Ungdomsfotograf blir den fotograf som
tilldelats guldmedaljen. Mottagaren får dessutom ett
diplom.
Som ungdom räknas alla som under aktuellt år fyller
högst 25 år.

Övriga villkor för deltagare
Genom att skicka in bilder och bildspel till
Riksfotoutställningen ger du RSF rätt att utan extra
kostnader och administration, i icke-kommersiellt
syfte visa bilderna och bildspelen i samband med
salongen vid resultatredovisningen, för publicering
på hemsidan och fotomässa under innevarande år
samt i den årliga sammanställningen med bilder.
Användning utöver detta får endast ske efter
inhämtande av respektive fotografs uttryckliga
medgivande.
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

Format – Bildspel
Tillåtna videoformat: .mp4, .mpg/.mpeg, .mov, .avi
och .wmv. Max upplösning 1920x1080 pixlar.
Tid – Bildspel
Maximalt 4 minuter (240 sekunder).
Bildrättigheter – Bildspel
Deltagare ska själva inneha bildrättigheterna till allt
bildmaterial som används.
Musik- och ljudrättigheter – Bildspel
Upphovsrättsskyddad musik får inte användas.
Musik/ljud som används ska antingen vara egen eller
av typen ”Royalty-fri”. Läs gärna våra frågor och svar
på hemsidan om du är osäker.
Musik/ljud som används i bildspelet redovisas i
registreringsformuläret vid uppladdningen
Texter i bildspelet – Bildspel
Deltagarens namn, signatur eller klubb får inte visas i
bildspelet. All musik ska redovisas med eftertext, viss
”Royalty-fri” musik kan kräva att denna ska redovisas
på särskilt sätt, vilket måste beaktas (fråga om ni är
osäkra)
Särskilda villkor – Bildspel
Genom att delta med sitt bildspel garanterar
deltagaren att denne innehar alla erforderliga
rättigheter till allt ingående material som används i
bildspelet.
Genom att delta accepteras dessa regler i sin helhet.
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forts - Övriga villkor för deltagare

Returnering av påsiktsbilder

Avvikelser från reglerna
• Bidrag som inte uppfyller reglerna diskvalificeras.
• Ingen återbetalning görs av deltagaravgift.
• Beslut om diskvalificering skickas via epost till
klubbens tävlingsledare.

Påsiktsbilderna returneras med start 15 augusti och
så snart RSF valt och hanterat bilderna för
publicering och programverksamhet.
Dock senast 30 september.

Jury
För alla sektioner kommer en kvalificerad jury att utses. Respektive jury utdelar medaljer i guld, silver och
brons samt diplom i varje sektion. Juryn tar dessutom ut ett antal kollektioner, bilder eller bildspel som
antagna. Juryns urval och beslut kan inte överklagas.

Utmärkelser - 2021 års Riksfotoutställning
Sektion

Guld

Silver

Brons

Diplom

Uttagna visning

A
Kollektion PÅSIKT

1

3

7

15 st

> 10 % av deltagande kollektioner

Presentkort

Presentkort Presentkort

samt 1 diplom till bästa Ungdom inkl. Presentkort

POÄNG / sektion A

18

14

10

6

2

B
Kollektion DIGITAL

1

2

4

10 st

> 10 % av deltagande kollektioner

Presentkort

Presentkort Presentkort

samt 1 diplom till bästa Ungdom inkl. Presentkort

POÄNG / sektion B

18

14

10

6

2

C
Enstaka PÅSIKT

1

3

5

15 st

> 10 % av deltagande bilder

Presentkort

Presentkort Presentkort

samt 1 diplom till bästa Ungdom inkl. Presentkort

POÄNG / sektion C

9

7

5

3

1

D
Enstaka DIGITAL

1

3

5

15 st

> 10 % av deltagande bilder

Presentkort

Presentkort Presentkort

samt 1 diplom till bästa Ungdom inkl. Presentkort

POÄNG / sektion D

9

7

5

3

1

E
BILDSPEL

1

2

3

5 st

Maximalt
5 st

Presentkort
POÄNG / sektion E

18

Presentkort Presentkort
14

10

samt 1 diplom till bästa Ungdom inkl. Presentkort
6

2

Baserat på de olika utmärkelserna kommer RSF att utse
• "Årets fotograf" - Premieras med presentkort
• "Årets fotoklubb" - Premieras med presentkort
• "Årets Ungdomsfotograf" - Premieras med presentkort - 1 Guld, 1 Silver och 1 Brons
Årets jury kan maximalt dela ut medaljer och diplom enligt ovan!

Sida 4 av 4

