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 Medlemsbrev januari 2015 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

 
Det har varit ett fantastiskt år i vår fotoklubb. Många av våra intressegrupper har hittat sina 

arbetsformer och vi kan glädja oss åt att klubbens medlemmar fotograferar som aldrig förr. 

Och det är bra! Och det behövs! När vi tar sats inför år 2015 med en ny målsättning att vara den klubb 

i Sverige som levererar flest bilder till nationella och regionala tävlingar. 

 

Sedan länge har klubben ”sponsrat” sina medlemmar när det gäller externa tävlingar. Halva kostnaden 

för deltagande i tävlingar, som exempelvis RIFO och SVEFO:s BILD, har betalats av föreningen. 

 

Nytt för 2015 är att klubben betalar ALLA kostnader för deltagande i de digitala tävlingar som 

RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi, och SVEFO, Östra Svealands Fotoklubbar, arrangerar. Som 

klubbmedlem räcker det att du laddar upp bilder så tar tävlingsledningen hand om det ekonomiska. För 

klasser med påsiktsbilder sponsrar klubben som tidigare deltagarkostnader med 50 procent. 

 

Vi i styrelsen hoppas att alla i klubben ska lämna in åtminstone en digital tävlingsbild under år 2015. 

Mer om tävlandet, bildinlämning och regler hittar du längre fram i brevet. 

 

 

NATURFOTOGRUPPEN 

Årets första bildpresentation arrangeras av Naturfotogruppen som under 2014 varit både i 

Judarnskogen och Tyresta för att nämna några av alla platser de besökt i grupp eller var för sig. 

 

 
Gässen tar farväl, foto: Gunnel Wennberg, Naturfotogruppen 
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Judarnskogen i Bromma, foto: Börje Almqvist, Naturfotogruppen 

 

 

 
Is och sol, foto: Jerker Hansson, Naturfotogruppen 
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KVALITETSFOTO 

 

Att skapa med kameran och använda våra verktyg i datorn är inspirerande. För varje bild vi skapar 

fastnar det ytterligare kunskap och vi kan komma vidare i vårt bildskapande.  

 

Du är din egen kreatör, du bestämmer både bildens innehåll och bildens form. Det är alltså dina val 

som styr vad du vill fotografera och det är även dina val som påverkar, medvetet eller omedvetet, hur 

du sedan väljer att arbeta vidare med din bild.  

 

Vi började diskussionen om VAD som är en kvalitetsbild under december klubbmöte och kommer, 

oförtrutet, att under 2015 fortsätta och debattera detta. Hur mycket påverkar handlaget och hur mycket 

är det din estetik som styr. 

 

Tävlingsbilder kan vara vinnande redan när de lämnar din dator men det finns ingen garanti. 

 

 

MIN BÄSTA BILD 

Ännu en ny programpunkt för år 2015, en enda bild blir upphängd till allmän beskådan, häcklad, 

prisad, förkastad, förbättrad och vi kommer alla att bli lite kaxigare och kanske även våga ställa upp 

med vår egen bild. Robert Grubstad samlar in bilder som vi ska använda under året, en per möte. 

Vi lägger också upp en ”Hall of fame” på hemsidan där bilderna sedan kan ses och kommenteras. 

 

 

TÄVLINGSBILDER 

Efter kaffet presenterar vi hur vi gör för att ladda in bilder, hur vi deltar i RIFO och SVEFO. 

Målet är att lyfta fram svårigheter och underlätta för alla att delta i tävlingarna. 

 

 

Inbjudan från RSF 

 
Riksfotoutställningen 2015  

Medlemmarna i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF), inbjuds att sända fotografiska 

bilder till årets Riksfotoutställning.  Vår målsättning är att genom årliga utställningar stimulera och inspirera 

medlemmarna till fortsatt utveckling och förnyelse av svensk fotografi.  

  

Bilderna bör vara nytagna, motivområdet är fritt och de får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid 

tidigare utställningar eller salonger inom RSF.  Samma bild får inte skickas in till flera grupper samma år. 

Utställningen har vernissage vid Riksfoto-dagarna i maj.  

   

A - Kollektion 3-5 påsiktsbilder Svartvita bilder och färgbilder kan blandas.  Varje fotograf får delta med en 

kollektion.  Bildernas skall vara monterade och största format inkl. ev. passepartout är 30x42 cm som 

motsvarar A3.  

  

B - Kollektion 3-5 digitalbilder Svartvita bilder och färgbilder kan blandas.  Varje fotograf får delta med en 

kollektion.  Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 

1500 kB.  

  

C - Enstaka påsiktsbild  

Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg.  Varje fotograf får delta med max 4 bilder.  Bildernas skall vara 

monterade och största format inkl. ev. passepartout är 30x42 cm som motsvarar A3.  
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D-  Enstaka digitalbild  

Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg.  Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder.  Bildfilerna 

ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.  

  

Märkning av påsiktsbilder  

Varje bild märks på baksidan med fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet eller uppgift om 

enskilt medlemskap i RSF.  Eventuell bildtitel och ordningsföljd inom kollektion anges också.  

  

Uppladdning av digitala visningsbilder i påsikt Fotografer som deltar med påsiktsbild(er) ska även ladda upp 

motsvarande visningsbild(er) digitalt och dessa kommer att användas vid juryns redovisning.  

  

Registrering och uppladdning  

Fotografer registrerar sitt deltagande och laddar upp bilder digitalt via webbadressen nedan.  Där finns också alla 

instruktioner.  

http://rsf-fotoklubbar.org/laddaupp/  

  

Returnering  

Bilderna returneras så snart RSF valt och hanterat bilderna för publicering och programverksamhet.   

Dock senast 30 november 2015.  

  

Särskilda bestämmelser  

RSF äger rätt att fritt välja ut bilder för publicering i pressen, vår hemsida, årsbok, internationellt bildutbyte och 

visningsprogram samt att offentligt visa bilderna utan ersättning.   

  

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.  

  

Jury / Utmärkelse  

För alla fyra grupper kommer kvalificerad jury att utses.  Respektive jury kan utdela medaljer i guld, silver och 

brons samt diplom i varje grupp.  Juryn kan också ta ut ett antal bilder eller kollektioner för visning.  "Årets 

fotograf" och "Årets fotoklubb" kommer att utses.  

  

Juryns urval och beslut kan inte överklagas.   

  

Avgifter och försändelse  

Alla påsiktsbilder till Riksfotoutställningen skall sändas klubbvis.  Deltagaravgiften skall betalas klubbvis.  

Enskilda medlemmar i RSF sänder bilder och avgift enskilt.  

  

Deltagaravgiften är 80 kronor per grupp och deltagare och sätts in på RSF:s plusgiro 4 45 17-1. I meddelande 

till mottagaren skall ordet "Riksfotoutställningen" framgå, liksom klubbens namn och antalet deltagare i 

respektive grupp.   

  

Försändelsen emballeras väl i emballage som också tål retursändandet och sänds till:  

  

Riksfotoutställningen 2015  

Kenneth Håkansson Fugavägen 16  

245 42  Staffanstorp  

(Tfn 046 - 25 34 47)  

  

Datum  

 Sista datum att ladda upp respektive posta bilder är den 31 januari.    

 Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter är den 7 februari.  
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Inbjudan från SVEFO 

 

Visa upp och tävla med Dina bilder på BILD 15 

Årets tema är högaktuellt – VALET! 

 

Vill Du utveckla Ditt fotograferande var med och tävla. Du kan lära dig massor genom att vara aktiv i 

tävlingssammanhang.   

Att bli utvald av domarna är naturligtvis en uppmuntran. Men även om inte Dina bilder blir utvalda denna gång 

får Du med dig värdefulla erfarenheter. Genom att närmare studera vinnande bilder och ta till dig domarnas 

motiveringar om varför de tog ut just dessa bilder som sina favoriter får du säkert nya insikter som kommer att 

utveckla dig som fotograf. Så har du inte varit med förut - börja nu! 

 

BILD-15 Tävling i 3 klasser  

När: Inlämning via nätet till SVEFO senast: 22 februari 2015 

 

Resultat och visning med motivering: 21 mars 2015 kl.11:00  

Plats: meddelas senare  

Kostnad:  

150 kr betalar du till din klubb senast 22 februari. 

  

Du kan tävla i tre klasser 

 -Bild färg – 1- 3 bilder kan lämnas  in  

- Bild monokrom – 1- 3 bilder kan lämnas  in  

- Bild tema VALET- 1- 3 bilder kan lämnas  in  (färg eller monokrom) 

I varje grupp kommer 10 procent eller max 15 bilder av de inlämnade bidragen att tas ut av årets domare 

 

Redovisningen sker digitalt. 

Årets domare - meddelas senare  

Bilderna laddas upp på SVEFOs hemsida – svefo.org – senast den 22 februari –  

Kostnad per person för att delta: 150:- oavsett antal grupper eller bilder.  

Mer detaljer hittar du på SVEFO.s hemsida svefo.org 

 

 

Har du frågor om externa tävlingar skriv gärna till: 

Elizaveta Pronina (tävlingsledare) 

puissance@mail.ru 

 

 
Vårens möten 

Tisdagen den 13 januari då Naturfotogruppen ska visa bilder, 

Tisdagen den 3 februari med KM1 – Telefon (inlämning senast den 25 januari) 

Tisdagen den 3 mars då vi har årsmöte och planerar bildvisning från Kina 

Tisdagen den 14 april med KM2 – Tidning (inlämning senast den 5 april) 

Tisdagen den 12 maj 

Tisdagen den 2 juni då vi har Fotomaraton i Gamla Stan  

 

 

Ny projektor har köps för att användas i fotogrupperna. Det är en portabel, den väger mindre än ett 

kilo, projektor med möjlighet att även visa bilder direkt från en USB-sticka utan att man behöver släpa 

på en extra dator. Utlåning till intressegrupperna sker via Robert Grubstad rgrubstad@me.com 

 

 

 

mailto:puissance@mail.ru
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Klubbmästare 2014 blev Kjell Olsson 

 
Kjells bild från en fiskmarknad vann årets sista KM(4) med tema fisk. Bilden blev också utställd på 

Fotomässan tillsammans med bilder från övriga arrangörsklubbar. 

 

 

Klubbmöte i Stockholms Fotoklubb den 13 januari 2015 
 

Tid:  Klockan 18:30 tisdagen den 13 januari. 

Plats: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. 

 

Dagordning (Alla tider är ca-tider) 

 

18:30 Vi öppnar och välkomnar medlemmar och besökare. 

18:45 Kvalitetsfotografi diskussionen fortsätter... 

19:20 Naturfotogruppen visar bilder. 

19:50 Min bästa bild 

20:00 Kaffe och bullar (30 kr) 

20:30 Att delta i SVEFO och RIFO - Hur gör jag? 

21:30 Mötet avslutas 
 

Fotohälsningar 

Jan Zettergren / för styrelsen 
 


