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Tävlingar i regi av fotoklubbarnas riksförbund 
 
De externa tävlingar som bör få uppmärksamhet i klubben är de som 
arrangeras av fotoklubbarnas riksförbund, Riksförbundet Svensk Fotografi 
(www.rsf-fotoklubbar.org) och dess distriktsorganisation Östra Svealands 
Fotoklubbar, SVEFO (www.svefo.eu). Deltagande i dessa tävlingar har 
uppmuntrats och hittills bekostats av SFK. Organisationernas hemsidor 
innehåller info om tävlingar och redovisar resultat från ett stort antal år.  
 

-   Riksfotoutställningen, RIFO. Arrangeras av en fotoklubb i maj 
varje år. Både enstaka bild och kollektion, både digitalt och på 
papper. Max en kollektion 3-5 bilder på papper, en digital kollektion 
3-5 bilder, 4 enstaka bilder på papper och 4 digitala per fotograf. 
Alla bilder laddas upp i digital form av fotografen. Inlämning av 
fysiska bilder i slutet av januari via klubbarna. 
 

-   SVEFOs Bild-år. Arrangeras i mars. Inlämning i februari. Endast 
enstaka, digitala bilder. Klasser: färg, mono/svv och tema. Max 3 
bilder per klass per fotograf. Alla bilder laddas upp digitalt av 
fotografen och godkänns av klubbens tävlingsansvarige. 
 

-   SVEFOs höstutställning. Endast på papper. Inlämning i början av 
oktober genom klubben. Deltagarantalet har sjunkit på senare år. 
Inställd år 2017 eftersom ekonomin tryter då tävlingens mest 
framgångsrika klubb, Enskede, bestämt att inte delta i år.   
 

-   RSFs Klubbtävling. En tävling med digitala bilder mellan Sveriges 
fotoklubbar. Den arrangerades första gången år 2016. Tio bilder per 
klubb, max två av samma fotograf. Inlämning i okt/nov via klubben. 
Inbjudan till tävlingen år 2016 kom sent. SFK bestämde sig för att 
tävla med bilder som belönats i KM under året. Klubben fick ett 
hedersomnämnande. Mashid Rasti fick guldmedalj för enstaka bild.  

 
RSF är med sin nya ordförande Nils-Erik Jerlemar mycket aktivt särskilt på 
tävlingsområdet. Man instiftade i år en särskild Utmärkelse för fotografer 
som uppnått framgångar i RIFO och Klubbtävlingen räknat från år 2000. 
RSF arrangerade en ny internationell tävling Swedish Exhibition 2017 
för digitala bilder. RSF är medarrangör för tävlingen Nordiskt 
Fotomästerskap 2017, också digital. RSFs nättidning Exponera 
distibueras till oss alla via klubben. Redan fyra nr i år. Där finns ibland 
inbjudan att medverka med bilder till nationstävling i internationella 
biennaler. All info finns på hemsidan (www.rsf-fotoklubbar.org). 

   

 


