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NY LAYOUT!
På första sidan kommer vi att visa bilder från Riksfotoutställningar, internationella
tävlingar, kanske en lokal tävling eller utställning er klubb arrangerar.
Bildformat max 2000 px på längsta sidan, liggande format. Skicka gärna med en
förklarande text och fotografens namn förstås.
Kolla också de tider som gäller för inskick till Exponera! Red. förbehåller sig rätten välja
bild och justera insänt textmaterial.

Årsboken
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RSF Klubbtävling
Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen återkommande tävling
mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl små
som stora klubbar har samma chans att nå framgång.
Utförlig information på vår hemsida under Kalender. Kompletta tävlingsregler finns här.
Förra året deltog drygt 40 klubbar – vi hoppas på ett ännu större deltagande i år.
Sista datum för insändande och betalning är den 31 oktober 2018 och avgiften är 200
kr per klubb.

RSF Utmärkelser

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.

RSFs nya hemsida
Nu i höst får ni se en annan utformning även av RSFs hemsida. Den skall bli mer tydlig
och lättläst men med samma information som tidigare.
Tanken är att anslutna klubbar skall kunna använda den nya plattformen till sina
hemsidor om så önskas.

RSF Arbetsstipendium

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

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.
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Internationellt
Viktigt, viktigt! Betr. Life-Card.
För er som tävlar internationellt och ni som vill ut på den arenan och uppnå vissa grader
av utmärkelser, s.k. distinctions, skall varje år ansöka om ett nytt Life-Card!
Ni får med detta kort ett nytt nummer som skall anges i er ansökan om distinctions.
Det är viktigt att ni ansöker om detta kort långt innan, senast 30 mars samma år som
själva ansökan skall in i november till RSF. Är ni osäkra på hur detta fungerar gentemot
FIAP som tillställs ansökan i mitten på december tag då kontakt med Monica
Wennblom RSF som är FIAP Liason Officer för Sverige och administrerar dessa
ansökningar.
Anvisningar finns förstås även på RSF hemsida.
Den långa framförhållningen gällande Life-Card beror på handläggningen inom FIAP.
Tilläggas kan att betalning, i nuläge €50, skall göras samtidigt som beställning.

FIAPs årliga internationella klubbtävling
Dags igen ladda upp era fantastiska bilder i denna globala tävling:
The 13th FIAP Club´s World Cup 2018.
Uppladdning tidigast 20 september och senast den 24 november.
Obligatoriskt är 20 bilder per klubb. Max 2 per fotograf.
Man får blanda färg- och svart/vita bilder.
Inget tema.
Kvalitet Jpeg, RGB, 300 ppi.
Största sidan min 2400 px – max 3500 px. Max filstorlek 6 MB.
Varje bild skall ha en unik kort titel.
Ni fyller i en Entry form via hemsidan http://cfoto.hiho.it/fiap2018.php
Och – ni läser noga igenom tävlingsformuläret innan!
Deltagaravgiften per klubb är €50 och betalas via PayPal. Mottagare framgår
av inbjudan.
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79th International Photographic Salon of Japan
Vi vill informera om 79th International Photographic Salon of Japan, en utställning för
prints/påsiktsbilder, som inte har godkännande av vare sig FIAP eller PSA, men som är
en stor utmaning att delta i!
Det inkommer cirka 9000 bilder varje år, och av dessa väljs 130 ut för visning, varken
mer eller mindre!
Nils-Erik Jerlemar har haft bilder utställda på denna utställning åtta gånger, och ni kan
se dessa bilder här http://www.nils-erikjerlemar.se/gallery_66.html
Bilderna ska vara arrangören tillhanda senast den 31 oktober.
Är du intresserad av att delta, kontakta Nils-Erik Jerlemar på nejerlemar@gmail.com,
för vidare info.

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

Övrigt
Inspirerande bilder
FIAP har gjort ett urval bilder från fotografer som tilldelats olika utmärkelser. Första
länken nedan visar de 11 fotografer som tilldelats den, per 171231, högsta utmärkelsen
EFIAP/d2 (Excellence FIAP Diamond 2). Tre kommer från Norden: Ole Suszkiewicz från
Danmark, Jan-Thomas Stake och Nils-Erik Jerlemar från Sverige.
Länk nummer två visar ett axplock svenska fotografer. Via den tredje länken kan du
göra egna sökningar.
EFIAP Diamond 2
Svenska fotografer
Egen sökning
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Nordiska Förbundet (NFFF) informerar:
Sista ansökningsdag för ansökan om NFFF Arbetsstipendium (€500) är den 30
september.
Info och ansökningsblankett finns på RSFs hemsida, rsf-fotoklubbar.org, under fliken
Nordiska Förbundet för Fotografi.

Biennalerna
Dessa tävlingar som nyss blivit avgjorda och där man kanske fått Accepter/ Awards kan
inte tillgodoräknas för ansökan om Distinctions. Ändring kanske kommer.

Rapport från ett plank
”Planket Stockholm 2018” arrangerades 18-19 augusti, för första gången under två
dagar med c:a 150 utställande fotografer per dag. Bland de c:a 300 fotograferna fanns
många duktiga fotoklubbsanslutna fotografer, ett par fotoskolor men även mer
etablerade som Paul Hansen och Anders Petersen. Planket har förändrats över åren och
är idag något för alla. Platserna lottas så den mest oerfarne kan hamna med någon av
sina fotografiska förebilder. Det viktigaste med Planket är mötet. ”Planketgeneralen”
Christer ”Fjellis” Fjellman är positiv över spridningen av Plank över Sverige och
uppmuntrar till fler.

Bilder från Planket, besökare och andra prominenta personer:
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Kolla på dessa arrangemang kanske
19-21 oktober ”SPEGLA 2018”, Tre dagar om och kring fotografi. Under dessa dagar är
bilden i fokus, den berättande bilden, bilder som berör!
Här blir föreläsningar, utställningar förstås och workshops.
Det är i Norrköpings kulturella centrum - Hallarna och något som kallas NP33, men
även på Arbetets Museum, Galleri Kameliont och CNEMA som Bilden kommer att breda
ut sig.
Bland de som håller föredrag och berättar om fotografi är bl.a. Carl Johan de Geer,
Anna Clarén, Lars Dareberg, Angelica Jonsson, Cato Lein, Thron Ullberg, Linda Nybom,
Micke Berg, Jenny Jacobsson, Johan Bergmark, Lena Källberg, Alexander Mahmoud,
Cecilia Ömalm m.fl.
Plats: Tunnbindaregatan 37A i Norrköping.

”Klädd i porträtt”
en utställning på Kulturen i Lund. Med ett urval från tid, samhällsklass och kön men
även det som betraktas som fult eller fint, gammalt eller modernt.
-”De allra flesta bilderna är tagna av proffs men ett mindre antal av amatörfotografer.
De som gick till en professionell fotograf hade alltid något de ville berätta, vilket
avspeglar sig på klädseln. Amatörfotografierna är mer ”snap-shots” tagna i stunden,
även om det finns exempel på iscensatta amatörbilder”.
Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen. Utställningsperiod: 6/10 till 13/1-19.

Från distrikten
Under rubriken här skall vi rapportera vad som händer i de olika distrikten vad gäller
utställningar, sammankomster och övrigt som kan vara intressant för oss övriga att ta
del av. Stort som smått! ”Syns man inte finns man inte” var det någon som sa… Och vi
vill väl alla visa upp, om inte oss själva, så våra fantastiska bilder. Eller hur?
Hans Jonsson
Göran o Gun Zebühr Anders F Rönnblom
(Foton Carina Hedlund)
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Från Skellefteå denna glada nyhet: Ny fotoklubb bildad i Norrland!
En ny fotoklubb har startats under våren 2018 i Burträsk, några mil utanför Skellefteå.
Det är Ostrikets FK som redan har 25 betalande medlemmar, varav hälften är kvinnor.
De rivstartade med en egen Vårsalong, med ett sjuttiotal bilder, som blev välbesökt. De
har nyligen gått med i RSF och kommer under hösten ha fyra interna klubbtävlingar
med olika teman.
Snart kanske vi får se Ostrikets FK på Riksfotoutställningen!
(Ostriket – Västerbotten – ost) Red. anm.
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Vi har märkt att detta är en genomgående trend bland medlemmarna den senaste
tiden. Önskemålen har ökat på att vi skall göra saker i fotoklubben samtidigt som
engagemanget bland medlemmarna har minskat. Tråkigt då mycket av jobbet hamnar
på styrelsen och vi lägger många timmar på att få en så bra klubbverksamhet som
möjligt.
Vi är ju en föreningsverksamhet och ingen serviceverksamhet! Det innebär att alla
medlemmar måste ställa uppför att klubben skall fungera. Det är inte speciellt svårt:
Att erbjuda sig koka kaffe på mötena, att vara på plats och hjälpa till nar vi har
fotomaraton eller andra event på klubben. Att visa engagemang. Fundera på vad det är
som gör att du inte hinner, vill eller prioriterar att lägga litet tid en gång i månaden på
fotoklubben?
Inför hösten så har vi (förutom månadsmötena) planerat bildspelskurs, föreläsare och
fota ljus i Alingsås. Vi försöker ge er det ni vill ha i den mån vi kan och klubbens resurser
tillåter. Vi har haft kortare fotoutflykter ner till Mjörn och möjlighet träna sportfoto på
Alingsåsklassikern. Något som efterfrågats bland medlemmarna. Trots det så är det få
som svarar och ännu färre som dyker upp ..! Skall vi fortsätta med dessa extra
mötestillfällen eller är det bara slöseri med tid?

Glada fotografer i nybildade Ostrikets FK.

Hur tycker ni att vi skall gå vidare med aktiviteterna i fotoklubben. Vad vill ni ha och hur
mycket tid är ni villiga att lägga på klubbverksamheten?
Detta kanske är en tillfällig svacka och vi hoppas på att se ett större engagemang från
medlemmarna så klubben överlever till sin 75-årsdag nästa år.”

(Foton: Carina Hedlund)

Fråga inte vad fotoklubben gör för dig utan vad du kan göra för fotoklubben!
--------------o--------------

Från våra fotoklubbar!
Ett NÖDROP som gäller de flesta av våra fotoklubbar men har beskrivits bra av Alingsås
FK och dess styrelse med ordföranden Jimmy Runsteen. Läs och begrunda!
”Vi i styrelsen har beslutat att ställa in årets fotomaraton på grund av bristande intresse
bland medlemmarna. Vi har faktiskt inte tillräckligt med folk som ställer upp för att
kunna genomföra fotomaraton. Förfrågan har gått ut via mejl och Facebook men
responsen har varit väldigt dålig. De få som svarat har meddelat att de inte kan…!

Eslövs fotoklubb
arrangerar en ny Fotofestival i Medborgarhuset i Eslöv den 20 oktober.
Hans Strand, en av våra , internationellt sett, mest kända landskapsfotografer gästar
Fotofestival 2018 och berättar om sin fotografering. Visar sina personliga favoriter i ett
retrospektivt bildprogram ”1990-2018, Landskapsbilder från när(a) och fjärran”.

Skellefteå Fotoklubb firar 75 år!
Det firas bl.a. med ett flertal utställningar, ”Demokrati och Yttrandefrihet” samt en
porträttutställning i samarbete med Skellefteå museum.
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Skellefteå FK har tolkat Maja Åström, porträttfotograf i början av 1900-talet.
Jubiléet firas litet extra i samband med DIFO, med jubileumsmiddag och föreläsningar
med Peter Lilja och Linda Forsell. Linda är bl.a. aktuell med en nyutgåva av Lennart
Nilssons ”Ett barn blir till”. Hon är frilansfotograf, men har sina rötter i Skellefteå
fotoklubb.

Österlens FK välkomnar till Riksfototräffen 2019
I maj månad nästa år arrangerar Österlens Fotoklubb Riksfototräffen på Nordic Sea
Winery i Simrishamn. Till Sveriges största vinfabrik hälsas alla landets fotoklubbar,
anslutna till RSF, välkomna 24-26 maj 2019. Börja redan nu att förbereda för deltagande
i en av landets största fototävlingar i en av landets vackraste och mest omhuldade
trakter – Österlen!
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Börje har varit medlem i Bollnäs FK i mer än 40 år och nästan aldrig missat ett möte!
Han var 84 år när han köpte en digitalkamera och dator och blev den förste som vann
digitalklassen i Hälsingemästerskapet.
SJ-foto har också legat honom varmt om hjärtat där han tidigare tävlat och deltagit i
olika arrangemang. SJ hade en fritids-fotosektion för anställda där det var en hel del
verksamhet bl.a. dokumenterade de Inlandsbanan och Dellenbanan som gick mellan
Ljusdal och Hudiksvall. Det arbetet gavs ut i bokform.
Börje är nu pga sin ålder och problem med benen inte aktiv längre i klubben men han
kan berätta mycket om minnen inom hans tid som amatörfotograf.
Detta inlägg från Börje Norfelt Bollnäs FK.

Tider som gäller utgivning och inskick av artiklar

Bollnäs FK presenterar:
Nr

Manusstopp

Utgivning

11
12
13
14

Vecka 35
Vecka 40
Vecka 44
Veck a 48

Vecka 37
Vecka 42
Vecka 46
Vecka 50

Om det behövs kan extra nr publiceras om styrelsen så anser!

Hösten på väg – ut och fota!

Göran Gärberg
En nestor – Börje Larsson, nyss fyllda 95 år och hedersmedlem i Bollnäs FK.
RSF säger hurra, hurra!

Carina Hedlund

Material till och dialog med Exponera! skickas till: exponera@rsf-fotoklubbar.org
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Huvudsamarbetspartner
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Gefvert
Försäkringserbjudande
För er som tecknar försäkring genom Försäkrings-bolaget Gefvert kan utöka denna med
ett avbeställningsskydd/produktionskostnadsförsäkring.
Kolla deras hemsida om detta är aktuellt för dig.

Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra samarbetspartners via denna länk.
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.
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