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Hej Fotokompis! 
Förbundsinform nr 3 2011 dröjer till oktober i brist 
på inkommande material.  Här kommer därför ett 
något fylligare Nyhetsbrev med diverse bilagor. 

RSFs utställningar och salonger 2011... 
… kommer snart att skickas ut till våra medlemmar 
i form av en CD-skiva.  Denna gång med juryns 
kommentarer.  Premierade bilder har sedan juni 
kunnat ses på vår hemsida under "RIFO, salonger 
- Resultat/Bilder".    
 
Även årets Adresslista för RSF är på väg ut via 
posten. 

RTF - RiksTemaFoto 2011/2012 
Skara FK nöjer sig inte med att arrangera RIFO 
2012 (se nedan).  Man bjuder även in till RTF - en 
nationell bildtävling öppen för alla fotografer - med 
tema i tre etapper. Inlämning 1 november, 1 
januari och 1 mars. Se bifogad information. 

FIAP-utmärkelser 
Vid RIFO-dagarna 2011 tilldelades Marleene och 
Mikael Lestander (Eskilstuna FK) och Gunilla Eek 
(FK Kamera, Ängelholm) FIAPs utmärkelse AFIAP 
för fotografiska framgångar i internationella 
salonger. 
 
Bo Cederwall och Göran Zebühr tilldelades FIAPs 
hedersutmärkelse ESFIAP för sitt arbete "till gagn 
för nationell och internationell fotografi".  Sex 
svenskar har tidigare fått denna utmärkelse.   
 
Läs mer om FIAPs olika utmärkelser på RSFs 
hemsida under Internationellt. 

FOTO - specialpris för RSF medlemmar 
Tidningen FOTO har 
tagit fram ett 
erbjudande  som 
riktar sig till alla 
medlemmar i RSF. 
 
10 nummer för 298 kr 
eller 5 nummer för 
159 kr.  
 
Läs mer om detta 
specialerbjudande i 
det bifogade informa-
tionsbladet. 

 

Master PSA till Nils-Erik Jerlemar 
Vid PSAs International Conference in Colorado 
Springs, Colorado, USA i september kommer Nils-
Erik Jerlemar att tilldelas utmärkelsen Master 
Distinction (MPSA). För att nå denna nivå krävs ett 
minimum av 1500 accepterade bilder.   
 
Läs mer på RSFs hemsida under Aktuell Info. 

Ny fotoblogg 

 
RSFs ordförande och mångårige medarbetare i 
tidningen FOTO Bo Cederwall bloggar om 
internationella salonger och fotoklubbar på den 
nya bloggen http://internationellasalonger.blogg.se.   
 
Bosse är en av FOTOs fem bloggare.  De övriga är 
Tammy Bergström, Brutus Östling, Claes 
Grundsten och Bim Hjortronsteen.  
 
Mer info hos FOTO - http://tidningenfoto.se. 

FIAPs Biennial 26th Projected Images 
RSF brukar varje år inbjuda våra medlemmar att 
delta i olika Biennialer  arrangerade av FIAP. Varje 
land får som regel skicka in 20 bilder och varje år 
har det varit lika svårt att få in detta låga antal från 
våra fotografer.  I år provade vi en annan lösning: 
Vi valde ut en sammanhållen samling bilder från 
de drygt tusen bidragen till årets Digitalsalong. 
 
Resultatet blev bättre än tidigare. Vi kom på 17:e 
plats av 31 deltagande nationer.  Nils-Olof 
Holgersson fick en bronsmedalj för sin bild 
"Redpoll".  Mer info finner du via länken nedan:  
http://fiap.net/result.php?lang=en&param=26IP. 

Adressuppgifter? 
Har din klubb lämnat aktuella uppgifter om klubben 
till RSF?   
 
Om inte - använd den blankett för kontaktuppgifter 
som finns på vår hemsida under 
"Medlemsservice".   
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RIFO 2012 ... 
... kommer att äga rum i Skara den 12-13 maj 
2012. Arrangören - Skara FK är redan i full gång.  
Se bifogade informationsblad. 

Nytt bildprogram av Karlo Pesjak 

 

Är det svårt att fylla 
klubbmötet med bra 
och underhållande 
bildprogram? 
 
Då kan du/ni kontakta 
Karlo Pesjak i 
Hässleholm som utökat 
sin samling av föredrag 
och bildvisningar med 
ett om Österlen.   
 
Se bifogad beskrivning. 

Aktuella datum 
 22 oktober.  Norra Norrlandsdistriket har DIFO- 

träff i Hörnefors. 
 29 oktober.  Skånefoto och redovisning av 

 11th Malmö International Exhibition på Hotel 
Ibis i Malmö 

 1 november. Etapp 1 av RiksTemaFoto 
 4-5 november. Natur 2011 i Vårgårda 
 13 november.  Östra Svealands Fotoklubbar, 

mer kända som SVEFO,  har stämma i 
Skarpnäck med Enskede FK som värdar 

 18-20 november.  Fotomässan i Stockholm 
 19 november. Fotofestival i Eslöv 
 1 januari 2012. Etapp 2 av RiksTemaFoto 
 31 januari 2012.   2nd UPI International 

Exhibition of Photography 
 1 mars 2012. Etapp 3 av RiksTemaFoto 

 

Saknade datum ?? 
Finns inte din klubbs arrangemang med?  Skicka 
ett mail till RSF med uppgifter så lägger vi ut det 
på vår hemsida under "Kalender". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildgåta 
Avslutningsvis en bild som åtminstone för mig 
hade ett svårtolkat budskap.  På sommarutflykt i 
det fagra Sverige möts jag av denna informativa 
skylt.  "Va, vad betyder detta?"  När jag nästa gång 
kommer till samma ställe stannar jag och 
undersöker.  "Jaha?" 
 

 
 
Jag tar gärna emot förslag på tolkning från de som 
vet, men kanske hellre från er som inte vet.  Skicka 
i så fall era förslag till epost-adressen för 
Nyhetsbrev nedan.  Skriv "Bildgåta" i ämnesraden. 
 
Inga storslagna priser kan utlovas.  Men har du 
hittat något liknande kan vi kanske byta bilder med 
varandra! 
 

*** 
 

Med vänliga hälsningar  
Riksförbundet Svensk Fotografi  
genom Göran Zebühr 

 
www.rsf-fotoklubbar.org 
rsf@telia.com 
nyhetsbrev@rsf-fotoklubbar.org 



 

  
 www.skarafotoklubb.se 
 
Skara Fotoklubb har åtagit sig att genomföra RIFO-arrangemanget år 2012 med 
följande uppläggning i stort. 
 
Tidpunkt 
Lördag 12 t o m söndag 13 maj. Bildutställning och RIFO-sekretariat öppnar fredagen den 11 maj. 
 
Lokaler 
Västergötlands museum. Invigning, utställning av påsiktsbilder och RIFO-sekretariat (inledningvis). 
Skara Stadshotell. Riksfotostämma, juryredovisningar, supé och RIFO-sekretariat. 
 
Bildvisningar 
Påsiktsbilder. Visas på Västergötlands museum med utställningstid 11 maj t o m ca 1 juni. 
Bildspel. Under RIFO-mötet kommer utvalda bilder att visas i bildspel både på Västergötlands 
museum (digitala bilder och diabilder) och på Skara stadshotell (alla bilder). 
 
Information 
Information om RIFO 2012 kommer att lämnas 
fortlöpande på Skara Fotoklubbs hemsida, 
www.skarafotoklubb.se  
 
Kontaktpersoner  
Jesper Eggertsen (tel 0511-627 12, 070-661 38 32) 
Ove Litorell (tel 0511-134 44, 070-750 27 03) 
 

Välkommen till  
RIFO 12 – 13 maj 2012 

i Skara! 



 

  
 www.skarafotoklubb.se 
 
Skara Fotoklubb arrangerar nästa RIFO-möte 12 – 13 maj 2012. Inför detta 
RIFO-möte genomförs en digital fototävling, RiksTemaFoto 2011/12, med tre 
tävlingsomgångar och följande uppläggning. 
 
Deltagande 
Tävlingen är öppen för alla intresserade och medlemskap i en fotoklubb krävs inte . Deltagandet i tävlingen 
är gratis. 
 
Tävlingsform 
 Digital fototävling med tre tävlingsomgångar och följande inlämningstider: (1) Senast 1 november 2011 

(RTF1); (2) Senast 1 januari 2012 (RTF2); (3) Senast 1 mars 2012 (RTF3).  
 För varje tillfälle gäller ett särskilt tema som bestäms av Skara Fotoklubb och meddelas inför starten av 

varje inlämningsperiod. 
 
Tävlingsbilderna 
 Varje deltagare får lämna in högst fem bilder per tävlingsomgång. 
 Bilderna skall vara i JPEG-format med längsta bildsida 2 000 pixlar och bildfilens storlek bör hållas 

mindre än 1 mB.  
 Bilderna skall vara numrerade i en egen rangordning. Detta för att lägst prioriterade bilder skall kunna 

undantas från bedömningen vid ett mycket stort inlämnade bilder per tävlingsomgång. 
 Inlämnade bilder märks först med tävlingsomgång (RTF1, RTF2 eller RTF3). Sedan följer ett mellanslag 

följt av hela efternamnet.  Efter ett nytt mellanslag följer första bokstaven i förnamnet, sedan ett nytt 
mellanslag och sist det egna eget rangordningsnumret (1-5). Märkningsexempel: RTF1 Antonsson P 1.  

 Bilderna skall skickas in via internet på adressen rtf@skarafotoklubb.se tillsammans med den särskilda 
bildförteckningen, som kan hämtas på Skara Fotoklubbs hemsida, www.skarafotoklubb.se.  

 
 Bildbedömning och tävlingspriser 
 Inlämnade bilder bedöms av jurygrupper inom Skara Fotoklubb. 
 Jurygrupperna väljer varje tävlingsomgång ut tre pristagare (1:a, 2:a och 3:e pris), en ungdomspristagare 

och ett antal bilder för visning. 
 Pristagarna belönas med penning- eller presentkortspriser; 1:a pris = ca 500 kr; 2:a pris = ca 300 kr; 3:e 

pris = ca 200 kr; ungdomspris = ca 250 kr.  
 Tävlingsresultaten och eventuellt också bilder på vinnarna efter varje tävlingsomgång meddelas via 

Skara Fotoklubbs hemsida, www.skarafotoklubb.se. 
 Prisutdelning sker samband med RIFO-arrangemanget 12 – 13 maj 2012. 
 
Tävlingstema omgång 1 
Temat för den första tävlingsomgången (RTF1) med inlämning senast 1 november är: 

Välkommen till 
RiksTemaFoto 

2011/12 !

A C T I O N ! 


