
FÖRBUNDSINFORM 
Nr. 1. 2011   

 
 

 
 

Foto: Bengt Andræ,  

Borens Fotoklubb (Motala) 



2 

    Omslagsfotografer 
  ”Framsidesfotograf”    

  Bengt Andræ, Borens Fotoklubb (Motala) 

Min första kamera var en SIX-20 'Brownie' E Made by Kodak. Lådkamerans generation - 
det var där det började för mig. Inomhus täcktes barndomshemmets väggar av Helmer 
Osslunds färgrika tavlor av omgivande Norrlands-natur och det var nog det som 
inspirerade mig till att i Ångermanälvens dalgång fånga färger och former på bild via den 
fyrkantiga lådan. Och i källaren blaskade jag med framkallningsvätskor... 
 
Min tidigare yrkesverksamhet gjorde att jag inte hann med att fota så mycket under 
många år men nu har fotandet fått en efterlängtad renässans. Som grädde på moset har 
jag genom kamraterna i Borens Fotoklubb fått mycket inspiration.  

//Bengt 
 

”Baksidesfotograf” 
 
Foto Klas Ahlbäck Borens Fotoklubb (Motala) 

 
 
Grötlunken är bildens titel 
 
Tyvärr saknas övriga uppgifter om bild och fotograf / red 
 
 
 
 
 
 

RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI 
Sveriges Fotoklubbar 
Sankt Pauligatan 25, 416 60  Göteborg 
Telefon 031-19 30 50    E-post: rsf@telia.com                                                              
Exp.tid tisdag och torsdag 10-14  
Postgiro 4 45 17-1                                                        

www.rsf-fotoklubbar.org                                  INFORM NR. 1. 2011 
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ÅRETS RIFO I HISTORISK MILJÖ 

Inom kort kommer den officiella inbjudan till årets RIFO. Det är nu Borens Fotoklubb som står för 
inbjudan och värdskap. Arrangemanget äger rum den 21 – 22 maj på anrika Medevi Brunn, strax 
norr om Motala. 

Borensberg i Motala kommun är hemmahamn för Borens Fotoklubb. Klubben är relativt nybildad och 
kom till genom en sammanslagning av Motala Fotoklubb och Borensbergs Fotoklubb. Detta skedde 
så sent som våren 2008. Läget för de båda klubbarna var sådant att Motalaklubben hade en dålig 
lokal, men rätt gott om medlemmar. Borensbergsklubben däremot satt i en fin lokal men hade inte 
så många aktiva fotografer. Således var det naturligt med ett resonemangsäktenskap mellan 
klubbarna (givetvis också med ömsesidiga känslor). Borens Fotoklubb huserar således idag i en 
lokal i Borensberg. 

Efter sammanslagningen har verksamheten successivt expanderat. Aktiviteterna är av traditionell 
karraktär, månadsmöten med månadstävlingar, utflykter, workshopkvällar och gästföreläsare. Den 
.största årliga aktiviteten är Bildens Dag – en långhelg i september då vi möter allmänheten och 
diskuterar och tittar på deras bilder. Framför allt ger arrangemanget klubben nya medlemmar. Därför 
vill vi gärna passa på att rekommendera alla klubbar att arrangera Bildens Dag – där allmänhetens 
fotograferande står i centrum. 

Medlemsmässigt är vår profil något snedfördelad med nästintill bara medelålders män. Vi skulle vilja 
attrahera fler kvinnor och ungdomar. Detta måste vi jobba aktivt med. 

Nu ser vi fram mot ett intressant och välbesökt RIFO – och hälsar dig och dina klubbkamrater varmt 
välkomna! 

 
Rolf Hansson, BFK  
 

 

 
Program RIFO 

 

 
Lördag 21 maj 

 
09:00-10:00  Registrering 
10:00-10:15  Invigning 
10:30-12:00  Riksfotostämma. 
12:00-13:15 Lunch 
13:30-18.00 Juryredovisning & prisutdelning 
 ink kaffepaus ca 15- 15:30 
18:30-19:30 Guidad tur i Medvi för  intress-
 erade till en kostnad av 30:- 
20:00_ Supé (vid lämpligt tillfälle redo-
 visning av juryns val i 
 mobiltävlingen ) 
 

 
Söndag 22 maj 

 
09:00-11:30  Juryredovisning & prisutdelning 
 ink kaffepaus ca 10- 10:30 
11:30-12:00  Avslutning 
12:00-13:00 Lunch 
13:15-14.15 Guidad tur i Medvi för  intress-
 erade till en kostnad av 30:- 

 

 

 BONUSPROGRAM 
 Fredag 20 maj 
 
19:00- Bildbedömning i focus. Vad gör en bild bra ? Diskussio- 
 nen förs över en skål grönärtsoppa och punsch. 
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Arrangör efterlyses. 

Riksförbundsstyrelsen arbetar med att ta direktkontakt med klubbar som kan tänkas ha möjlighet att 
arrangera RIFO 2012, eftersom ingen klubb i dagsläget har åtagit sig uppdraget. 

Vår förhoppning är förstås att någon av våra 150 medlemsklubbar ska känna sitt ansvar och ställa 
upp nästa år. Också ett samarrangemang med en grannklubb kan vara en utmärkt lösning. 

Många stora klubbar som deltar framgångsrikt i RIFO, har aldrig stått för arrangörsskapet.  

RIFO har arrangerats enligt en ganska strikt mall i årtionden. Kanske är det dags att tänka om; 
lägga arrangemanget vid en annan årstid, ett annat programinnehåll, endags RIFO, pressa 
kostnaderna, årsmöte skilt från RIFO-dagarna osv.  

I dagsläget är följande klubbar kontaktade, men vi har ännu inte fått något besked: Bankeryd, Borås, 
Eslöv, FK Focus i Örebro, Gävle, Midsommargården, Stockholms FK, Sundsvall, Storsjöbygden-
Östersund. 

Känner du att din klubb vill veta mer om vad som krävs av en RIFO-arrangör ta då snarast kontakt 
med någon i Förbundsstyrelsen. 

Bo Cederwall 

Riksförbundsordförande 

 
 

SKARA-bilder 2010 

Fick denna information från Ove Litorell och blev förstås imponerad  
Hoppas vi kan återkomma med lite bilder mm i ett kommande nummer 
Skara Fotoklubb har som framgår planer med både fotokvällar och informationsträffar kontakta Ove för mer 
information  /red 

Hej 
Skara Fotoklubb genomför i år ett unikt fotoklubbsprojekt, "SKARA-bilder 2010", se bifogad 
information. Vi ligger nu i slutfasen med två fotodagar kvar. Ca 10 januari skickar vi underlaget till  
fotoboken till tryckeriet och under första halvan av februari räknar vi med att boken skall vara klar.  
Lördagen den 12 februari invigs den stora samlingsutställningen med alla 365 bilder i A3-  
format. Under utställningstiden t o m 27 mars ordnas tre st fotokvällar och vi planerar också för 
informationsträff om projektet för intresserade fotoklubbar, prel lördagen den 5 mars. 

 
Hälsningar 
  
Ove Litorell 
Projektledare 
0511-134 44, 070-750 27 03  E-post ove.litorell@skara.net 
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Projektbeskrivning  Skara Fotoklubb Utkast 1 2010-12-06 
 
 

Projektet ”SKARA-bilder 2010” 
 
Allmänt 
Projektet ”Skara-bilder 2010” har omfattat: (1) Bildproduktion (fotografering och urval); (2) tolv 
månadsutställningar av utvalda bilder;  (3) en fotobok med årets alla 365 bilder; (4) en 
samlingsutställning med årets alla bilder; (5) en eventuell ny bildbank med bilder från Skara 
kommun. Projektarbetet kommer totalt att minst 4 000 tim ideellt arbete när det är helt genomfört. 
- Fem månads-ansvariga har utgjort styrgrupp för projektet och skött det löpande arbete med 
bild- och texthantering.  
En särskild bokgrupp har svarat för produktionen av fotoboken. Ove Litorell har varit 
projektledare. 
Bildproduktion 
Varje månad har 15 – 20 fotografer medverkat i fotopass om 1 – 3 dagar. Varje dag har två 
fotografer tagit bilder och varje fotograf har lämnat in tre bilder per dag, d v s 42 bilder per vecka. 
På måndagskvällen i efterföljande vecka har en särskild bildurvalsgrupp valt ut en bild per dag . 
Vid efterföljande medlemsmöten har bilderna visats och kommenterats. I genomsnitt har 15 
klubbmedlemmar deltagit i dessa möten, som starkt bidragit till att öka fotointresset och 
fotokunnandet i fotoklubben.  – Bildsamlingen omfattar vid årets slut 365 utvalda bilder. Under 
hela året har ca 2 200 bilder lämnats in. Medverkande fotografer, totalt ca 35 st, har lagt ner 
mellan 2 000 och 2 500 tim på fotografering, bildurval och bildtexter. 
 
Månadsutställningar 
Skara Fotoklubb har sedan tidigare ett gott samarbete med Stifts- och landsbiblioteket i Skara. 
Tack vare biblioteksledningens positiva inställning har fotklubben kunnat visa varje månads 
utvalda bilder på biblioteket. Varje månadsutställning har pågått i två veckor. – Utställningarna 
har varit mycket väl besökta. 

 
Fotoboken ”365 dagar i Skara kommun”  
Tack vare stöd från Sparbanksstiftelsen Skaraborg blev det möjligt att ta fram denna fotobok med 
årets alla 365 bilder. En särskild bokgrupp inom projektet har ansvarat för produktionen av 
fotoboken. Gruppen har svarat för tryckerikontakter, layout, redigering, sammanställning och 
granskning av texter. 
 
Samlingsutställning på Västergötlands Museum 
Västergötlands Museum och Skara Fotoklubb har sedan flera år tillbaka samarbetat kring 
fototävlingen Skara Fotomaraton. Samarbetet utvidgas nu kring en avslutande 
samlingsutställning där alla årets utvalda bilder visas i större format. Preliminär utställningstid blir 
mitten av februari – slutet av mars 2011. Under utställningstiden genomförs olika kringaktiviteter 
med fotoanknytning, t ex bildvisningar från resor som medlemmar i Skara Fotoklubb har 
genomfört och bildföredrag av etablerade fotografer. Museibesökare och internetbesökare skall 
kunna rösta på varje månads bästa bild.  
 
Eventuell bildbank  
Efter årets slut finns det drygt 2 000 bilder från Skara kommun med tillhörande bildtexter/ 
uppgifter lagrade hos Skara Fotoklubb. Bilderna skulle kunna läggas in i en lätt sökbar bildbank, 
som också skulle kunna innehålla andra medlemsbilder och bilder från en eventuell fortsättning 
av projektet i någon form. Inledande diskussioner har visat att det finns brett intresse för en 
sådan bildbank, men det finns f n inga konkreta planer på hur en sådan bildbank skulle kunna 
läggas upp och finansieras.  

 
 



 
 
Ny adress 
Gagnefs Fotoklubb 
c/o Aktivitetshuset 
Ängsholsvägen 1 785 30  Gagnef 
Ny Kontaktman är 
Urban Jansson 
070-640 88 84 
___________ 
 
Påminnelse. 
Ni som ännu inte betalat medlemsavgiften 
Hör av Er snarast. 
Gäller även deltagaravgiften till 
utställningarna. 
 
Motioner. 
Dessa skall vara RSF tillhanda senast 3 
månader innan 
Rifo-stämman och i rekommenderat brev. 
 
I vårt medlemsregister finns 
Klubbinfo/adresser 
som är insända i börja av 90-talet något har 
säkert 
hänt i klubben sedan dess. 
Därför besök vår hemsida rsf-fotoklubbar.org 
här finner Ni under rubriken, Medlemsservice 
/ Klubbinformation lämplig blankett för 
information. 
 
Saknar Ni dator, hör av Er, så sänder vi en 
blankett 
 
RSFs  Adresslista 
Expeditionen har öppet tisdag och torsdag kl. 
10.00 till 14.00 
 
 
Hälsningar 
/RSF 

Redaktörsfunderingar 
 
Nytt år och nya möjligheter 
 
När nu detta skrivs så börjar det faktiskt 
ljusna, dagen förlängs med ca 1 timme per 
vecka och tur är väl det efter all kyla och snö 
 
Årets första inform blir en förhoppningsvis 
skön blandning med både sådant som hänt 
och även vad som skall hända. 
RIFO 2011 är inte så långt bort, program och 
presentation av arrangören Borens Fotoklubb 
finns med i detta nummer 
 
Ett av redaktörens stora problem är faktiskt 
att få tag på omslagsbilder för att inte tala om 
uppgifter på fotografen 
 
En bra bild+ namn och bild på fotograf + text 
max ½ A4 med presentation av bild o fotograf 
är vad jag behöver för att bli riktigt glad 
 
Imponerad blev jag av projektet Skarabild 
Och tänkte att en bild per dag skulle vara 
något men det blir inte 2011 för det sprack 
redan den 2 eller 3 januari 
 
Lycka är inte att datorn hänger sig precis när 
man jobbar med avslutningen av 
förbundsinformen 
”När sparades dokumentet senast” är nog 
första frågan man ställer sig  
 
Förhoppningsvis gick det bra denna gång 
Men en korrekturläsning av några blev 
absolut nödvändigt 
 
 
hälsar redaktören  
Ingemar Johansson   
Älvsbyvägen 1210, 941 91 Piteå 
Tel 0911-610 64 Mobil070 645 27 49  
informen@rafo.bd.se 
 

Sätt gärna upp redaktören på er 
normala epostlista!  (En del klubbar 
har redan fixat detta vilket tacksamt 
noteras!) 



Ralph Nykvist får FFiM-
stipendiet 

Malmöfotografen Ralph �ykvist får 2010 års 

stipendium av Fotografiska Föreningen i Malmö. 

Han är känd för en lång karriär som frilansande 

reportagefotograf åt främst tidskrifter och 

veckomagasin, men också för fotoböcker och 

utställningar. 

Han började tidigt använda familjens billiga 
lådkamera, men det var tecknandet som intresserade 
mest när han var grabb. Efter skolan började han 
jobba som reklamtecknarlärling, men fick snabbt 
hoppa in också som reprofotograf och klichémakare.        
Året var 1960.  

• Vid sidan av jobbet fick jag möjlighet att 
framkalla mina egna bilder i firmans 
mörkrum och det var då jag började 
fotografera flitigare. Jag gick också med i 
Landskrona Fotoklubb. När en bildbyrå i Landskrona senare behövde fler anställda erbjöds 
jag börja där som pressfotograf. Sedan har det rullat på, berättar han. 

På 70-talet flyttade han till Helsingborg och blev så småningom sin egen arbetsgivare till en början 
mest åt dagstidningar, men senare allt mer åt publikationer med glesare utgivning. Sådana finns det ju 
gott om i Helsingborg. Dåvarande tidskriften Aktuell Fotografi publicerade inte bara hans bilder utan 
också hans texter. 

Hans första bok ”I Sverige” med bilder från Kiruna i norr till det södra hemmalandskapet kom 1976. 
Ett av hans största bokprojekt, ”Karnevalen i Venedig” tillsammans med kollegan Anders Petersen, 
tog större delen av 80-talet. Första resan 1982 resulterade i ett temanummer av tidskriften ETC och 
då föddes bokidén. 

66-årige Ralph Nykvist har haft en lång rad separatutställningar och deltagit i grupputställningar 
sedan 1966. Han är representerad på en rad museer i Norden, men också i Japan, Kanada och 
Grönland. Sedan 70-talet har han erhållit stipendier och priser, bl a Landskrona Kulturstipendium, 
Helsingborgs Kulturpris och medel från Konstnärsnämnden och Sveriges Författarförbund. 

Ralph Nykvist är malmöbo sedan 2002. Han medarbetar sedan länge med reportage och intervjuer i 
tidskriften FOTO. Ska man sätta en stämpel på denne timide man är det väl närmast beteckningen 
gatufotograf. Det märks kanske mest i hans böcker. Hans styrka verkar vara att hitta motiv även där 
inget särskilt händer. Han är ingen vän av teleobjektiv. 

• Nej, korta linser ska det vara. Jag har jobbat mesta tiden med Leica och då helst med 28 och 
35 mm, ibland med 50. Numera tar jag huvudsakligen digitala bilder för att det är vad 
uppdragsgivarna efterfrågar, men Leican är inte undanställd helt. 

Pensionär Nykvist tänker inte lägga av bara för att Försäkringskassan börjat skicka pengar varje 
månad. Jobben duggar in och i vår förbereder han en utställning med nya bilder på Galleri Sagoy i 
Malmö. 
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FFiM:s stipendium är på 2 000 kronor. Det instiftades vid dåvarande Malmö Fotoklubbs 40-
årsjubileum 1976 och har tilldelats en lång rad kända fotografer verksamma i eller med anknytning 
till Skåne. I år firar föreningen sina 75 år med bl a en jubileumsbok. 

Text och foto: Sven-Olof Gunnarsson  

 

Lite blandat:  
 
En miljon dollar för landskapsbild  
Intresse - Natur Exklusivitet kan hjälpa upp priset. Peter Lik har bara gjort ett exemplar av sin bild 
"One" som han sedan sålt till en samlare för 1 miljon dollar (källa fotosidan.se) 
 
Snart dags för Norrlandsdagarna 2011  
Föreläsning Norrlandsdagarna bjuder på festligheter under tre dagar. Mellan den 11-13 februari är 
det dags på Södra Berget i Sundsvall. Bland föreläsarna hittar vi Hans Hammarskiöld, Thron Ullberg 
och Morgan Norman. (källa fotosidan.se) 
 
 
Saxat ur Reflexen Medlemsblad för Söderhamns Kamera klubb  
Hilding Mickelsson, Walker Evans och Sune Jonsson. 
 
Den 7 december åkte ett gäng till Hudik för att se utställningen Världen från nära 
håll med de ovan nämnda fotograferna. Det här bestämdes hastigt någon dag innan. 
Hilding Mickelsson och Sune Jonsson är väl kända för läsarna av Reflexen. Walker 
Evans (1903—1975) var amerikan och en av de fotografer som dokumenterade 
den stora depressionen i USA under 30-talet i ett projekt som drevs av Farm Security 
Administration, FSA. 
Boken Världen från nära håll  finns nu att låna i Kameraklubbens 
bibliotek och handlar till största delen om Hilding Mickelssons fotografier. 

 
Inte heller katter gillar årets norrbottensvinter 

 

FÖRBUNDSINFORM  

Medlemsblad för RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI, Sveriges Fotoklubbar (RSF) 
Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Johansson, informen@rafo.bd.se  

Utkommer ca fyra gånger per år: månadsskiftet jan-feb, slutet av april, månadsskiftet aug-sept, 
slutet av nov.  Sista manusdag: en månad före resp utgivning.  

 



10 TH MALMÖ INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF PHOTOGRAPHIC 
ART 2010! 
  
Det blev en lyckad till strömning för 10th 
Malmö..., med separat utställare från 8 länder 
med 80 colourprint och jurynsbilder 
monochrome och colourprint 48 st. 
Samt att Scandinavian Photo presenterade 
sitt sortiment! 
Bra gensvar från fotografer uti Världen från 60 
länder, med över 5000 tusen bilder! 
Deltagare från många länder har hört av sig 
och gett oss beröm för katalogen. 
Ut ställningen har internationell sanktion från 
FIAP, PSA samt RSF! 
  
Vi har ett antal begränsat antal kataloger kvar 
passa på. 
Katalogen kostar 100:- inklusive porto, sätt in 
beloppet, så skickar vi katalogen! 
Till Fotografiska Föreningen i Malmö, plusgiro 
3 95 77-2, bankgiro 303-5961 
  

Med Fotohälsningar   
Leif Rosén, Efiap 
ordf.   leif_rosen@yahoo.se  
 

 
 
Foto: Sven Olof Gunnarsson 
FFiM-kasören Wolfgang Gerlach sålde 
utställningskatalogen under pauserna i 
bildvisningen. 
 
 

 

 
Tre närvarande pristagarna fr v Erik Jörgensen, 
Maria Strömvik och Peter Johansen. 
Foto: Sven-Olof Gunnarsson 
 

Planket i Mariestad 
21:a upplagan av fototävlingen Planket blev 
även den en succé trots ostadigt väder, 44 
utställande fotografer deltog med 165 bilder i 
det årliga evenemanget. 
Årets enväldiga domare var Mariestads nya 
kulturchef Maria Henriksson. De tre främsta 
fotograferna var 1:a Ola Johansson, 2:a Jan-
Erik Karlsson och 3:a Peter Westlund. 
Text:       Anders Sundberg ordf. Mariestads FK 
  

 
Foto: Anders Sundberg 
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Foto: Anders Sundberg 
 

 
Foto: Anders Sundberg 
 

 
Från vänster. Jan-Erik karlsson, Ola Johansson, 
Maria Henriksson och Anders Sundberg 
Foto: Anna-Karin Johansson           

 
Årets jury Maria Henriksson med pannan i djupa 
veck.  
Foto: Anna-Karin Johansson           
 

Galleri Kamera bjuder in till 
Vårsalongen 2011 

 

Galleri Kamera önskar alla fotointresserade 
välkomna att lämna in bidrag till Vårsalongen 
2011. Bilderna till utställningen kommer att 
utses av en tremanna-jury som inkluderar 
både konstnärer och fotografer, eller andra 
personer med erfarenhet att bedöma bilder på 
professionell basis. Juryn kommer även att 
utse bästa bild som kommer att belönas med 
1000kr i presentkort på Scandinavian Photo. 
Utställningen av uttagna fotografier kommer 
att äga rum på Galleri Kamera Ängelholm 
med vernissage långfredagen 22 april. 

Varje deltagare får lämna valfritt antal verk, för 
bedömning och en avgift tas ut på 50:- per 
inlämnat verk. Alla verk skall vara monterade 
och försedda med upphängningsanordning. 
Bilderna kan vara av vilken typ som helst så 
länge som de har fotografiskt ursprung. Skriv 
dock kortfattat på baksidan hur de 
fotograferats och framställts. Bedömning 
omfattar även presentation, inramning, det vill 
säga helhetsintrycket av det inlämnade verket. 

Gör så här 

Skriv ditt namn, adress, e-post, 
telefonnummer och bildens titel, eventuellt 
försäljningspris, samt framställningsmetod på 
ett papper och lägg det i ett slutet kuvert. Fäst 
kuvertet på baksidan av tavlan. 

Inlämning  

Bilderna kan lämnas fram till och med 2011-
03-30 på galleriets lokal (observera att vi har 
ny adress sedan hösten 2010, klicka för karta) 
onsdagar mellan 18.30 - 19.00 

eller skickas till: Per Chriveus, Låringsvägen 
8, 262 94 Ängelholm, så att de anländer 
senast den 2011-03-30. Skicka med 
returporto om bilden ska skickas tillbaka efter 
utställning eller jurybedömning. 
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Avgift 

Avgift på 50:- per bild betalas vid inlämnande 
eller insätts på postgiro 16 42 18-0. Märk 
talongen med ”Vårsalongen 2011” 

Hjärtligt välkomna till Vårsalongen 2010 
önskar Galleri Kamera och FK Kamera 

Om Galleri Kamera  

Galleri kamera drivs av fotoklubben Kamera i 
Ängelholm. Vi ansvarar inte för eventuella 
skador som uppstår på bilden under 
transporten till och från galleriet. 

Kontaktpersoner: Per Chriveus 0431-230 93 
0431-230  
Marcus Liedholm 0702-56 55 66  0702-56 55 
66 Gert Persson 0431-830 07 0431-830 07 
Hemsida http://www.fkkamera.com/  

Hälsingemästerskapet 2010 
 

Hälsingemästerskapet är en kollektionstävling 
som avhållits sedan 1968 bland 
hälsingeklubbarna.  
Tanken med tävlingen är att de som lyckats  
bra sedan ska kunna skicka in till 
Riksfotosalongen med gott självförtroende. 
I år kom ett tjugotal medlemmar från 
fotoklubbarna i bandymetropolerna  
i Hälsingland för att höra vad juryn Tina 
Mansson, ordförande i  
Bollnäs Filmklubb, hade att säga den 5 
december i Kulturhuset i Bollnäs. 
 
Hälsingemästare i de olika klasserna blev: 
Sture Claesson, Söderhamns kameraklubb, 
svartvit påsikt 
Tony Rödin, Bollnäs fotoklubb, färgpåsikt 
Marianne Ersson, Hudiksvall fotoklubb, 
projicerade (digitala) bilder 
Sammanlagt hade 59 kollektioner sänts in. 
 
Som avslutning visades en film om 
Bollnäsprofilen Eje Wåhlstedt,  
fotograf, fotohandlare, filmare och vinnare i 
10000-kronorsfrågan om  
Chaplin. Han har dokumenterat Bollnäs och 
Bollnäsborna i decennier med  
så väl fotografier som filmer. Han fyllde 88 år 
den 7 december. 
Bollnäs Fotoklubb hade arrangerat HM i år 
och det var andra gången på  
ett par veckor som de var värdar med den 
äran för ett fotoevenemang.  

Den 20 november sågs nämligen en del av 
oss i Bollnäs när  
Triangelknäppen redovisades. Det en tävling 
mellan klubbarna SKK. BFK  
och A-EFK och en nästan lika gammal 
företeelse som HM. 
 

 

Tv Björn Wiksten, v.ordf. i SKK, och till höger hans fru 
Sylvia.  
I mitten Sture Claesson, kassör i SKK.Th om Sture syns 
hans svv mästarkollektion. 

 

Tina Mansson framför sina tankar om Lars Fäsths bilder. 
Tommy Stokka fäster en resultatlapp under bilderna. 
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Sture Claesson tar emot plakett och diplom av juryn Tina 
Mansson.  
T.h. Tommy Stokka, ordf. i arrangörsklubben BFK. Sture 
blev  
Hälsingemästare för andra gången. 
 

/Text och Foto Sten Nolin 

Norra Norrlands Fotodistrikt´s 
Fototräff 2011 02 12 i Piteå 

Bjuder in till workshop med Naturfotograf 
Anders Geidemark som kommer att berätta 
och visa hur man skapar och genomför ett 
projekt. 

Direktbildtävling där deltagarna får lämna in 
en bild som kommer att jury bedömas under 
dagen. 

Det blir även en röstning på bästa bild där alla 
deltagare får lägga en röst på sin favoritbild. 

Representanter från Biofoto Sverige kommer 
att informera om sin verksamhet. 

Program 

09.00-10.00 Samling, fika och bildinlämning 

10.00-12.00 Workshop, del 1  

12.00-13.00 Lunch  

13.00-14.30 Workshop, del 2 

14.30-15.00 Biofoto Sverige informerar 

15.00-15.30 Fika, Biofoto Sverige informerar 

15.30-15.45 Tävlings redovisning 

15.45-16.30 Bildspel med Anders Geidemark  

Närvaro foto tävlingen 

1st påsiktsbild/ deltagare med maxmått 30 x 
40 cm inkl. passepartout. 

Fri teknik i svart/vit eller färg. 

En jury kommer att bedöma bilderna och de 3 
bästa bilderna kommer att premieras. 

Sen blir det även folkets röst där alla 
deltagare får lägga 1st röst på sin favoritbild 
och bilden med flest röster blir premierad. 

Minimässa 

Under dagen kommer de stora 
kameratillverkarna och tillbehörsmärken 
att finnas på plats för demonstration och 
även erbjuda ”mässpriser” på sina 
produkter men det kommer inte att finnas 
varor till försäljning. 

Med reservation för ändringar 

Mer into NND hemsida www.nndfoto.se  

Årskalender 
 
Många fotoklubbar ger ut en årskalender, 
något som ger ett gott tillskott till klubbkassan. 
Ett bra exempel är Huskvarna Fotoklubb. 
 
Ordföranden Nils Holmén berättar så här. 
– 1983 kom den första kalendern gjord av 
Mikael Ekstrand och Jan Erlandsson i 
samband med att Huskvarna Fotoklubb fyllde 
40 år. Idén kom från en grannklubb, som 
redan var i full gång med en kalender. Vi 
använder gamla fotografier och sedan tar vi 
själva nya jämförande bilder från samma 
vinkel i den mån det går. Vi berättar också om 
fotografierna, både de gamla och de 
nyfotograferade. Det är hos lokala 
yrkesfotografer, hembygdsföreningen och 
privatpersoner som vi hittar de gamla bilderna. 
Priset på fotokalendern är 60 kronor. Eftersom 
Huskvarna fyller 100 år i år valde vi att göra 
den helt i färg, så egentligen skulle den varit 
lite dyrare eftersom tryckkostnaden ökade. Vi 
trycker upp den i 1 600 exemplar och den 
säljs dels av klubbens medlemmar, dels av 
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två fotobutiker i Huskvarna samt av 
Huskvarna bibliotek. Ansvarig för kalendern är 
en grupp med Kerstin Ericsson som redaktör. 
 
 

 
 
Vi säljer fotokalendern på Rosengallerian, jag och 
Jan Erlandsson ( som startade kalendern ) och en 
kund som gräver djupt efter pengar. Foto av 
Kerstin Ericsson. 
 
 

 
Inbjuder till Fototävling/  
Fotoutställning 
 

Mjau    

 
 
Tema Katt/Katter 
 
Tävlingen gäller påsiktsbilder valfri teknik, 
antal bilder och storlek 
Tävlingsbilderna skall vara monterade i 
passepartout eller på kartong 
Tävlingsbilderna skall på baksidan vara 
märkta med  
Titel, Namn, Adress, Tel E-post 
 
Tävlingen kommer att berömmas av 
kvalificerad Jury bestående av fotografer, 
kattälskare och konstpedagoger 
 

Juryn väljer ut ett antal tävlingsbidrag som 
kommer att utgöra utställningen Mjau 
Antalet bilder i utställningen beror på 
bildstorlek, bildkvalitet och lokalens storlek. 
 
Priser  
Vinnande bild erhåller specialdesignat 
hederspris 
Samtliga antagna bilder erhåller diplom 
Ett antal varupriser kommer även att delas ut 
till deltagande. 
 
Inlämning sker till  
Receptionen Piteå Stadsbibliotek senast 
torsdagen den 28 april 
 
Bilderna kan även skickas till 
Bildgruppen P 
Älvsbynvägen 1210 
941 91 Piteå 
SMS avisera gärna till 070-645 27 49 
 
Deltagandet är kostnadsfritt men de som 
önskar bilderna returnerade per post eller 
annat fraktsätt erlägger returporto. 
 
Utställningsperiod 28 maj till 24 juni 
Lokal Piteå Stadsbibliotek/ Konsthallen 
 
Arrangören kommer att ta hand om inlämnade 
bilder på bästa sätt men kan inte göras 
ansvariga för eventuella skador 
 
Efter utställningen kan inlämnade bilder 
hämtas i Stadsbibliotekets reception under 
tiden 13- 19 juni 
 
Bilder med erlagt returporto returneras under 
juni månad 
 
Information 
Ingemar Johansson 
070-645 27 49 eller e-post majau@rafo.bd.se 

 
 
Du vet väl att FörbundsInformen sprids i 
digital form som pdf, med färgbilder och 
klickbara länkar! Din klubb är väl med på 
sändlistan?? Anmäl annars till 
rsf@telia.com  
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Storfototräffen 2010 
Årets storfototräff, som hölls för 38:e gången, 
anordnades av Skillingaryds FK den16:e 
november på Grönelund i Skillingaryd. 
Närmare 60 personer hade samlats för att 
lyssna till juryn, som i år bestod av estetiska 
elever från Fenix kunskapscentrum i 
Vaggeryd. Elevernas lärare, Mona Skantz, 
framförde resultatet samt motivering på över 
hundra av bilderna. Totalt hade 160 bidrag 
inkommit från de fem inbjudna klubbarna. I år 
hade tävlingen fritt motto, kanske en av 
orsakerna till det höga deltagandet. Efter 
prisutdelning och fika visade Lars Pettersson 
från arrangörsklubben sitt bilspel från östra 
sibirien och Ochotska avet, fina bilder på bla 
den sägenomspunna jättehavsörnen. Nästa år 
arrangeras storfotoklubben av Huskvarna 
fotoklubb. 
 
Resultat Storfototräffen 2010 
1. Michael Alder
 Bankeryd 
2. Maggie Rolfson
 Huskvarna 
3. Lars-Olof Smedenfors
 Värnamo 
4. Maggie Rolfson
 Huskvarna 
5. Anders Fransson
 Skillingaryd 
6. Rune Karlsson
 Värnamo 
7. Tomas Ankarcrona
 Bankeryd 
8. Lars-Olof Rosell  

Saab 
9. Camilla Svensson
 Bankeryd 
10. Olle Carlsson
 Värnamo 
 
Klubbjakten 
Värnamo FK  56p 

Bankeryds FK 55p 
Huskvarna FK 53p 
Skillingaryds FK 26p 
Fotoklubben Saab 20P 
 

Du vet väl att FörbundsInformen sprids i 
digital form som pdf, med färgbilder och 
klickbara länkar! Din klubb är väl med på 
sändlistan?? Anmäl annars till 
rsf@telia.com  
 

Foto Michael Alder Bankeryd  

Foto:Maggie Rolfsson Huskvarna 

 
Foto:Lars-Olof Smedenfors Värnamo
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 Ordföranden har ordet 
Så har vi tagit ett kallt kliv 
in i 2011. 
Hela Sverige var snötäckt 
på Nyårsnatten. Mycket 
ovanligt säger SMHI.  
Vilka mängder av 
bedövande vackra 
vinterbilder vi kommer att få se i 
fotoklubbarna under det kommande året! 
 
När detta skrivs i början av januari har 
årsavgiften börjat komma in från våra 
klubbar runt om i landet.  
Årsbok 2010 finns hos alla klubbar som 
har gjort sin beställning. Dessutom har 
ovanligt många Årsböcker sålts i 
efterhand, men expeditionen tar gärna mot 
ytterligare beställningar. 
 
Bilder till de olika ”tävlingsklasserna” i 
RIFO packas upp i början av februari och 
skickas vidare för jurybedömning och 
Borens Fotoklubb arbetar för fullt med det 
kommande RIFO-arrangemanget i Medevi 
Brunn. 
 
RIFO-arrangör för 2012 saknas och ett 
antal möjliga arrangörsklubbar har 
kontaktats.  
 
Många klubbar saknar kunskap om vilken 
service och hjälp RSF kan erbjuda. 
Informera gärna medlemmarna i din klubb 
och lämna adressen till vår hemsida, så 
kan var och en gå in och läsa vidare. 
 
Förtjänsttecken i silver och guld är ett sätt 
att tacka och hedra medlemmar som 
under många år arbetat aktivt inom sin 
klubb. Vid jubileer eller större 
arrangemang kan ev. någon ur 
Förbundsstyrelsen vara på plats och 
överräcka förtjänsttecken. Förtjänsttecken 
i guld bör om möjligt delas ut vid RIFO. 
 
Jag önskar alla våra medlemsklubbar ett 
bra 2011 och hoppas att RIFO i Medevi 
Brunn blir välbesökt! 
 

Bo Cederwall 
Riksförbundsordförande 
 

Smygfotografering kan bli olagligt 
 
Regeringen och justitieminister Beatrice 
Ask (M) vill göra det olagligt att fotografera 
en person utan lov i deras hem eller i ett 
omklädningsrum. Enligt förslaget ska 
fotografering som med avsikt kränker den 
enskildes integritet kunna ge bötesstraff 
eller fängelse i upp till ett år. Lagförslaget 
kom från integritetsskyddskommittén för 
tre år sedan, men eftersom remissorganen 
var oeniga har justitiedepartementet nu 
arbetat om förslaget. Lagen ska gälla från 
och med den 1 juli 2012, uppger SR Ekot.  
(Sveriges Nyheter) 
 
Distrriktsinformation 
Någon presentation av distrikten blev det 
inte detta nummer men här följer en 
sammanställning av vad som är på G runt 
om i landet under våren 
 
Norra Norrlandsdistriktet NND  
12 Februari 2011 
Workshop/bildspel i Piteå (Anders Geidemark) 
 
Mellannorrländska  Distriktet MND  
I slutet av april i Sundsvall blir det Difo med 
sedvanlig uttagning av c:a 400 bilder i 4 klasser, 
samt Distriktsstämma 

 
Östra Svealands  Fotoklubbar SVEFO 
Bild 11 arrangeras av   Sundbybergs FK. 
 Inlämning./Uppladdning.  senast 18/3. 
FotoGenus  i samarbete  med Bella Pictura. 
Utställn. W13 & W14 på  Midsommargården. 
Mottot Klang i samarbete med Sthlms Konserthus. 
Utställn sommaren 2011 
 
Föreningen Värmlands Fotoklubbar FVF 
Värmlands Foto 2011 och årsstämma i slutet av 
april. Troligtvis 17 april. 
Arrangör är Hagfors-Uddeholm Fototeam. 
Klubbledarträff 1-2 veckor före Värmlands Foto 
 
Västra Sveriges Fotoklubbar VSF 
Västsvenska FotoExpon,  
lördag 12 mars 2011i Alingsås 
 
Östsvenska Fotodistriktet ÖFD 
Klubbledarträff 
Preliminärt den 20 mars i Kisa klockan 12.  
Plats meddelas senare. 
ofd@fotoklubben.nu 
 
RIFO, Borens FK 
i Motala 21-22 mars 2011. 
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RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI 
Sveriges Fotoklubbar 
Sankt Pauligatan 25 
416 60  GÖTEBORG 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto: Klas Ahlbäck  
Borens Fotoklubb (Motala)  


