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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.
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Hemsidan beräknas vara klar i sitt grundutförande i mitten på oktober och i sin helhet
några månader senare.
Tanken är att anslutna klubbar skall kunna använda den nya plattformen till sina
hemsidor om så önskas.

RSF Arbetsstipendium

Kolla också de tider som gäller för inskick till Exponera! Red. förbehåller sig rätten välja
bild och justera insänt textmaterial.

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.

Riksfotoutställningen 2019

RSF Klubbtävling

Alla bilder ska som vanligt vara uppladdade/postade senast den 31 januari och
avgifterna betalda den 7 februari. Samma datum gäller för bildspel.
Inbjudan – en för bildspel och en för övriga grupper – är nu klara och finns
tillsammans med allt annat du behöver veta på vår hemsida. inom kort. Notera även
de två länkarna till frågor och svar – FAQ.
Vi vill särskilt betona några av reglerna – men läs alla som finns beskrivna i inbjudan.
• Unik bildtitel ska anges för alla bilder.
• Märkningen ska vara läslig. Etiketter från RSF:s system för uppladdning ska
användas.
• Fotografens namn eller signatur får inte förekomma på bilden.
• Bilder som inte följer reglerna kan komma att diskvalificeras utan återbetalning
av deltagaravgift.
Reglerna är inte till för att slå någon i huvudet med, utan för att förenkla för både
deltagare, jury och arrangör. Respektive klubbs tävlingsledare kan hjälpa till att
kontrollera att klubbens alla bidrag är OK. För det är ju trist att få besked om diskning.

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 liknande och kompletterad information.

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.
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.
Utförlig information på vår hemsida under Kalender tillsammans med kompletta
tävlingsregler och hur man laddar upp sina bilder.

Bildspel
Gruppen för bildspel infördes på prov 2016 och är redan efter två år en etablerad
grupp som vi gärna vill göra mer reklam för.

Visning av antagna Bildspel
Vi har fått flera frågor från klubbar som inte kunde vara med under Riksfototräffen
och visningen av de antagna bildspelen. ”Kan man inte på något sätt få se dessa
bildspel och därmed få inspiration/tips att göra egna?”
Det här är en mycket viktig fråga. Bilder i ”de vanliga grupperna” finns att se på vår
hemsida och numera är de även sammanställda i kataloger. Det gör att alla
medlemmar kan se bilderna och bli inspirerade.

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar
och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF.
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För att kunna skapa samma möjlighet för bildspelen ser vi nu över olika alternativ att
via vår hemsida kunna visa eller länka till dessa. I registreringsformuläret för årets
bildspelsgrupp ställer vi frågan om fotografen vill tillåta visning av sitt bildspel.
Om/när vi löser detta för 2018 års bildspel hoppas vi även kunna visa bildspelen från
2016 och 2017. Men först efter att ha stämt av med upphovsmakarna.

Årsboken
Årsboken 2018-2019 beräknas vara klar under november. Beställningar kan göras redan
nu till RSF kansli med adressen exp@rsf-fotoklubbar.org (via enbart mejl alltså, nytt
fr.o.m. i år!).
Ange tydlig leveransadress till fysisk person (ej klubbadress) samt övriga
kontaktuppgifter.
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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.

Internationellt
FIAP Biennial - 28th Colour Biennial våren 2019
men redan nu kan RSF meddela sista uppladdningsdatum till RSF nämligen 4 februari.
Inlämning sker individuellt och är kostnadsfritt.

Komplettera klubbens bibliotek!
RSF säljer ut tidigare årgångar:

RSFs urval av bilder är inriktat på FIAP s krav för premiering av Biennialbilder nämligen
COHERENCE dvs samstämmighet mellan inlämnade bilders tanke, ide och utförande
enligt ett tema.

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.

I november återkommer RSF med exakt information om bildstorlek samt
uppladdningsinformation.

RSF Utmärkelser

Följande är redan nu klart så börja ditt urval av bilder:
Tema
Projicerade bilder i liggande format: Mankind in landscape
Printade bilder i stående format: Smile
Till båda klasserna lämnas digitala bildfiler in till RSF. Utskrifter av påsiktsbilder
ombesörjes kostnadsfritt av RSF för medlemmens räkning.

2016 introducerade 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

Bildtitlar
Skall vara kortfattade på engelska och ej innehålla temaorden.
Inför tema Mankind in landscape – kan du tänka på följande

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar
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Visa att människan inte är så stor på jorden genom att låta ett storslaget/utbrett
landskap dominera bildytan. Någon eller några människor ska finnas med i bilden, men
endast som små figurer som ytterligare sätter skalan på landskapet.
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79th International Photographic Salon of Japan

Antal urvalsbilder
Du kommer att kunna lämna in upp till fem (5) urvalsbilder per tema. Urvalet av
tävlande bilder görs av RSFs två utsedda urvalsgrupper.

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.

Välkommen att planera ditt bilddeltagande!

Tips

Inför tema Smile – kan du tänka på följande
Varje bild är i höjdformat (porträttformat) och visar en skrattande/leende persons
ansikte vänt mot kameran. Bakgrunden bör inte vara framträdande.

Vid frågor kontakta
Monica Wennblom monica@rsf-fotoklubbar.org

Betr. Fiap Life Card.
I föregående nummer av Exponera! uppstod fel i texten om Fiap Life Card.
Red. hänvisar till RSF hemsida där korrekt info finns.

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.

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

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar
och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF.
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Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF
Ett par nyheter från NFFF:
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NSMiF/s
Damstén Petri, Finland
Hyldgaard Bjarne, Danmark
Martikainen Merja, Finland

Sveen Atle, Norge
Vähä-Ettala Marjukka, Finland

Nordiska Förbundets Arbetsstipendium
Nordiska Förbundet för Fotografi har inrättat ett Arbetsstipendium, om för närvarande
€500, som varje år utdelas till en fotoklubb eller enskild fotograf i respektive
medlemsland. Totalt fyra stipendier om vardera €500. 2017 – det första året – kom det
in 16 ansökningar från Finland, Norge och Sverige, men ingen från Danmark. Även 2018
inkom 16 ansökningar, men tyvärr ingen från Danmark.
NFFFs styrelse har beslutat att utdela 2018 års stipendium enligt följande:
Norge: Terje Bergesen – separatutställning. Produktion och inramning av bilder.
Sverige: Fotoklubben Fokusera Flen – den relativt nystartade klubben skall använda
stipendiesumman för en utställning i Flens Bibliotek, och summan skall täcka kostnaden
för ramar, upphängningsanordningar samt utskrifter.
Finland: Petri Damstén - Ett konstbildprojekt om en konstnärs ansträngningar mitt i
livets svårigheter. Bildserien skapas i en studio med hjälp av miniatyrmodeller och
metaforer. Material-, hyra- och utskriftskostnader.

Nordiska Stormästare i Fotografi
29 fotografer har i år fått ta emot Hederstecknen NSMiF/b - Nordisk stormästare i
fotografi – brons, och NSMiF/s - Nordisk stormästare i fotografi – silver. De är:
NSMiF/b
Birkeland Tore Johan, Norge
Dykesteen Bjørn, Norge
Grønning Håkon, Norge
Horgmo Geir Ivar, Norge
Jensen Roland, Danmark
Keränen Kauko, Finland.
Kjaeran Rolf Tore, Norge
Korhonen Marjut, Finland
Kristensen Kim, Danmark
Larsen Una Streit, Danmark
Mali Satu, Finland
Mathisen Hans Ertzeid, Norge

Nurmi Krista, Finland
Pitkälahti Tuula, Finland
Poimio Tiina, Finland
Rytter Benny, Danmark
Salminen Pekka, Finland
Skaret Trond M., Norge
Skaug Jorgen, Norge
Skov Søren, Danmark
Suszkiewicz Ole, Danmark
Sylta Rolf, Norge
Synnevåg Roald, Norge
Teigen Lars Martin, Norge

Men ännu ingen från Sverige!!
Du kan se deras bilder på inom kort www.nordic.photo)
Reglerna för NFFF:s olika Hederstecken ser du här NFFF:s hemsida.

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. Anna Clarén, Francois
Gillet, Katarina Grip Höök, Hans Gedda, Camilla Grönbladh, Mia Galde, Bo Bergström,
Johanna Syrén, Knut Koivisto, Johan Bergmark m.fl. Vänligen kolla ”Speglas” hemsida
för mer info!
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.

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar
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Riksfototräffen i Simrishamn, 24-26 maj 2019

Utmärkelsen bästa fotoklubb i Sverige 2017 är hedrande och förpliktigande. Vi är en
liten fotoklubb som under många år haft bilden i fokus, gärna som utskriven och det är
våra många medlemmar som bidragit och gjort framgångarna möjliga. Nu står vi inför
nästa stora utmaning där vi också satsar på ett vinnande koncept!
Vi ligger långt framme i planeringen även om det emellanåt varit tufft. Det svåraste i
vår lilla stad med 6500 innevånare var att hitta en bra lokal. Där kommunen inte
kunnat hjälpa oss har Nordic Sea Winery helhjärtat ställt upp med sin unika lokal och
med alla resurser.
Utställning med alla bilder och sponsorer, bl a kameraförsäljare och printshop, kommer
att ske i en 600 m2 stor del av "ekfatshallen".

På fredagen ges möjlighet till rundvandring i fabriken med avslutande vinprovning
Nu vill vi verkligen uppmana alla duktiga fotografer att möta upp. Ta med er familj,
goda vänner och besök det ljuva Österlen. Ta ledigt några dagar upplev och njut av allt
i kultur och god mat som vi kan erbjuda. Börja planera redan nu. Boende kan vi
erbjuda i olika former, allt ifrån en stor campingplats till ett anrikt hotell som bl a var
prins Eugens vattenhål.
Vi återkommer löpande med mer information och vad som erbjuds och kan upptäckas
i detta lilla hörn av vårt avlånga land. Se vårt bildspel.
Tyvärr kan vi inte ta emot hur många som helst på mingelkvällen och banketten,
restaurangen rymmer ett hundratal så vänta inte för länge när anmälan skickas ut.
Väl mött till en som vi hoppas unik och trevlig riksfototräff,

Peter Olausson
ordf Österlens Fotoklubb

Delar av projektgruppen i ekfatshallen

De tre bilderna är tagna av Nordic Sea Winery.
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Från våra fotoklubbar
Gagnefs fotoklubb
Peter Reichel har 2018 tävlat med sina bildspel i PSA:s årliga tävling för bildspel som
har ett flertal klasser. Det har blivit minst sagt god utdelning. Se nedan.
Apropå önskemålet vi skriver om ovan att kunna se och inspireras av andras bildspel
så har Peter gjort sina bildspel tillgängliga via Vimeo – en webbplats för delning av
video. Klicka på bildspelets titel i uppställningen nedan så kan du se bildspelet.
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20 av klubbens medlemmar ställde ut två bilder var i A3-format på egenvalt tema.
Dessutom visade Lars-Håkan Hansson sin guldmedaljbelönade kollektion ”Pardans” från
årets Riksfotoutställning.
Utställarna: Sten Ahrén, Göran Andersson, Ragnar Andrén, Elsebet Borg, Lennart
Broberg, IngaBritt Carlsson, Lars Carlsson, Håkan Fredén, Ruben Frick, Arne Hansson,
Lars-Håkan Hansson, Curt Karlsson, Ole S. Lundgren, Erling Pedersen, Marianne
Pedersen, Christer Rasmusson, Christer Ryhming, Uno Stenfeldt, Bengt Svensson, Kerstin
Svensson, Joakim Öman.

Guldmedalj (PID avd. video) "Workshop"
Honorary mention (PID avd. color) "Venice"
Honorary mention (PID avd. color) "The collector"
Guldmedalj (PID monochrome) "Sheriffen"
Bronsmedalj (PID avd. travel ”Toscana”
Dessutom har Peter tilldelats en silvermedalj i PSA:s årliga
Fotobookstävling med boken ”Mattlaberg”.
Återigen ett stort GRATTIS till Peter och även ett stort TACK för att vi kan ta del av
de fina bildspelen.

Ystad Fotoklubbs jubileumsutställning 2018
Ystads Fotoklubb firar i år 70-årsjubileum. Klubben bildades 1948 på det numera
världsberömda ”Wallanderfiket” Fridolfs. Idag är klubben alltjämt vid god vigör med
bortåt 60-talet medlemmar, som träffas var fjortonde dag för bildvisningar,
bilddiskussioner och tävlingar. Kursverksamheten är också mycket livlig i klubben, allt
från bildbehandling till bildanalys och fotohistoria studeras.

Foto: Bengt Svensson
Här syns några av besökarna på vernissagen av Ystad Fotoklubbs Jubileumsutställning.

Huskvarna Fotoklubb 75 år – kort historik

Klubben har sedan ett länge etablerat utbyte med grannklubbar i Simrishamn, Sjöbo,
Fjälkinge, Eslöv, Vellinge och Jernbanernes Fotoclub i Danmark, framför allt när det
gäller fototävlingar.

Den 23 mars 1943 bildades Huskvarna Fotoklubb. Medlemsavgiften var 3 kronor vid
starten. Två fototävlingar utlystes så gott som omgående och i augusti hade klubben en
fotoutställning med ett par hundra bilder i Huskvarna Folkets hus. Året avslutades med
luciafirande där Weimar Söderström höll föredrag och visade färgbilder från sin
bergsbestigning av Kebnekaise.

Jubileet firas med en Jubileumsutställning på Ystads Konstmuseum under tiden 29
september – 28 oktober.

1953 var medlemsantalet uppe i 121 och klubben kunde med hjälp av Husqvarna AB
flytta in i en klubblokal med mörkrum i källaren vid Faktorisalen.

Utställningen invigdes av museichefen Ýrr Jónasdóttir och klubbens ordförande Bengt
Svensson inför ett 70-tal fotointresserade lördagen den 29 september.

1983 fyllde klubben 40 år och ställde ut en jubileumsutställning på Huskvarna bibliotek.
I samband med jubileet gav fotoklubben ut sin första fotokalender med gamla bilder

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar
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från staden. Kalendern blev mycket populär och sedan dess ger klubben ut den varje år,
men numera med både gamla bilder och jämförande nytagna.
I slutet av 1980-talet flyttade fotoklubben in i nya stora källarlokaler och där huserar
klubben än i dag. Passepartoutskärare, analogt mörkrum, stor samlingssal och studio
finns tillgängligt för alla medlemmar. Verksamheten går numera mer mot det digitala
när det gäller klubbtävlingar. Bildvisare på klubbens möten är både egna medlemmar
och externa.
Jubileet 2018
I höst arrangerar klubben två utställningar. En pågår just nu på Galleri R på
Länssjukhuset Ryhov med temat ”75” och där får fantasin sätta gränserna.
Utställningen finns kvar till 28/10. Nästa utställning äger rum på Huskvarna bibliotek
och där är temat fritt. Det blir vernissage 20/10 med försäljningsstart av fotokalendern
och sedan samling i klubblokalen med mat och bildvisningar.
Två av klubbens medlemmar som varit med längst Göran Hollander och Leif Gustafsson
kommer att ställa ut flera av sina bilder från förr, flest svartvita.
Kerstin Ericsson ordförande

Eslövs fotoklubb – Fotofestival 2018
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.
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.
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Malmö International Photo Society står som värd för två internationella
fotoutställningar av högklassig internationell fotografi.
Vi har nöjet att inbjuda till visning den 20 oktober 2018 i samband med Eslövs
Fotofestival.
Adress: Medborgarhuset, Kyrkogatan 1 i Eslöv.
Utställningarna är godkända av de internationella fotoorganisationerna FIAP
(Fédération Internationale de l'Art Photographique), PSA (Photographic Society of
America) samt Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF.
Kl 10.30 Visning av Malmö International Exhibition of Photography 2018.
Av ca 1400 inlämnade bilder från cirka femtio länder visas de drygt 250 som uttagits för
visning.
Kl 13.00 Visning av 1st Photorama Digital Sweden 2018, Traditional Photo (minimalt
datorbearbetade bilder).
Av ca 600 inlämnade bilder från närmare fyrtio länder visas de närmare 100 som
uttagits för visning.
Årligen arrangeras ett hundratal liknande utställningar världen över. Detta är två av få
utställningar av detta slag i Sverige, och det är ju därför ett fantastiskt tillfälle för
fotointresserade att på nära håll kunna ta del av högklassig internationell fotografi från
världens alla hörn.
Fri entré till båda visningarna. - Varmt välkomna!
Nils-Erik Jerlemar
Ordförande
Malmö International Photo Society

DIFO är söndagen den 21 oktober.

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar
och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF.

Exponera! - Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar

Rättelse!
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Huvudsamarbetspartner

Betr. bilder från Ostrikets Fotoklubb var det Calle Rising som tagit dom.

Tider som gäller utgivning och inskick av artiklar
Nr

Manusstopp

Utgivning

12
13
14

Vecka 40
Vecka 44
Veck a 48

Vecka 42
Vecka 46
Vecka 50

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

Fånga höstens vackra färger!

Göran Gärberg

Carina Hedlund

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 tio butiker.

Material till och dialog med Exponera! skickas till: exponera@rsf-fotoklubbar.org

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.

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar
och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF.

