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Omslagsfotografer
Framsidesfotograf: Toni Carlbrand, Kungsbacka fotoklubb
Toni är medlem i Kungsbacka Fotoklubb sedan 1969. Han
har arbetat som elinstallatör och eldistribution. Toni tycker
mycket om att vandra i Svenska fjällen, har vandrat mellan
pubarna i England och cyklat mellan vingårdar i Frankrike.
Han är den stora eldsjälen i Kungsbacka fotoklubb där han
på många sätt försöker få igång medlemmarna att fotografera
mera. Sedan flera år är Toni ordförande i föreningen.

Baksidesfotograf: Kristina Eriksson, Kungsbacka fotoklubb
Jag är er nya tidningsredaktör och skall försöka - med er hjälp att göra en trevlig tidning som ni längtar efter varje gång.
Jag är nypensionär efter ett yrkesliv som ögonläkare och det
har bl.a. inneburit att bedöma foton varje dag, fast från en
annan vinkel: Att hitta behandlingsbar ögonsjukdom.
Kameran har hängt om halsen sen jag var 11 år och har nu
blivit en “hund” som drar mig ut att hitta motiv varje dag.
Vill hela tiden lära mer och driver därför en blogg:
http://tinasbilder.blogspot.com. Välkomna dit om ni vill se mina
bilder!

RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI
Sveriges Fotoklubbar
Sankt Pauligatan 25, 416 60 Göteborg
Telefon: 031 - 193050, E-post: rsf@telia.com
Exp.tid: Tisdag och torsdag 10 - 14
Plusgiro: 4 45 17 - 1
www.rsf-fotoklubbar.org
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Ordföranden har ordet

Ibland händer sånt som bara inte ska hända - vår Informredaktör Ingemar
Johansson avled plötsligt den 17 februari. Kjell Kemi, Ingemars nära vän,
har skrivit en minnesruna över Ingemar.
Den Inform du håller i handen har Kristina Eriksson, sekreterare i Kungsbacka
FK, på kort tid färdigställt. Stort tack till Kristina för hennes insats.
Påskkärringar, trandans och andra vårtecken har förstås dokumenterats av
många fotoentusiaster och det har dessutom blivit dags att anmäla sitt
deltagande till årets RIFO i Skara. Arrangören ser helst att den elektroniska
anmälnings- blanketten används. Den 24 april är stoppdatum.
Vi hoppas på ett mycket välbesökt RIFO och att pristagare från när och fjärran
kommer och hämtar plaketter och andra utmärkelser. Det brukar vara si och så
med det.
Austrian Super Circuit – världens största fotosalong – har sista inlämningsdag
den 23 april. Många svenskar brukar delta med framgång. Deltag också du;
Salongens katalog är ett mästerverk med nästan 2000 bilder. De svenska bilder
som fanns med i förra årets katalog hittar du på min blogg;
www.internationellasalonger.blogg.se
Det är också dags att börja tänka på inlämning av bilder till Riksförbundets 37:e
Årsbok. Årsboksredaktörerna v ill ha många bilder att välja bland för att få så stor
variation som möjligt. Stoppdatum är som vanligt den sista maj.
När jag skriver den här sidan är det mars månad och långt till sommar och sol
och härliga fotodagar, men jag önskar alla läsare redan nu en skön sommar!
Jag hoppas att fotomotiven blir många och bilderna bra!
Än en gång – välkommen till RIFO i Skara i maj!
										
										

Bo Cederwall
Riksförbundsordförande
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Kungabacka fotoklubb
Kungsbacka fotoklubb bildades 1943. Vi är idag ca 60 medlemmar.
Klubben har alltid haft en egen lokal med fotolab där man till en början gjorde
fantastiska svartvita pappersbilder. Toni Carlbrand har varit mycket aktiv i klubben
sista kvartsseklet såsom lokalansvarig, kassör och ordförande (fotfarande).
I klubben fanns bildgruppen Knäpp, som höll på mycket med utställningar och
fotoresor.
1993 fick Toni och Anita Andersson förtjänstecken i förbundet efter 10 års aktivt
arbete i klubben.
I 9 år har fotomaraton anordnats. Klubben har anordnat egna tävlingar för att
stimulera intresset föt foto och medlemmarna har också deltagit flitigt i andra
tävlingar nationellt och internationellt.
Varje år anordnas 4 fotoutflykter för medlemmarna.
Träff anordnas en gång i månaden med bildvisning i ABF:s lokaler och varje
måndag träffas de som önskar i klubbens lokal för utnyttja det digitala fotolabbet,
lite social samvaro och delta i bilddiskussioner.
I år genomför klubben projektet Kungsbacka 366, dvs fotograferar Kungsbacka
kommun varje dag hela året. Detta sker enligt samma koncept som Skara
Fotoklubb med flitigt deltagande från medlemmarna.
En till två ggr per år gör föreningen egna utsällningar i Kulturhuset. I anslutning till
Kungsbacka 366 - projekt ställer vi ut de till boken godkända bilderna i
Kungsmässans köpcentrum en vecka i månaden.Föreningen deltog med
utställning på Fotomässan i Göteborg 2010.
Genom åren har även många olika aktiviteter startats tex fototävlingar i samband
med stora arrangement som tex Kungsbacka river och Classic motor på Tjolöholm.
Föreningens medlemmar deltar i tävlingar både inom och utom klubben och även
internationellt. Vi hjälper också andra klubbar så mycket vi har möjlighet till att
bedömma deras tävlingsbilder.
Kurser under helger har anordnats och varit mycket uppskattade. Senast var Patrik
Larsson hos oss och lärde ut knepen med programmet Lightroom.
Kort sagt: Kungsbacka fotoklubb är en aktiv klubb med gamla anor som det är
mycket trevligt att vara medlem i.
Mera information: www.kungsbackafotoklubb.se
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Bilder från Fotoklubbens aktiviteter

Här visas bilder från utflykter (bla kofotografering), fotomaraton och
utställningsbygge.
							
Fotograf: Toni Carlbrand
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Idtjärns fotoklubb

Foto: Susanne Stenborg

Fotoklubben i Rannebergen stardades 2008 av boende som alla alltid haft en
förkärlek till fotograferandet. Utan hänsyn till ålder, kunskap eller inriktning
har medlemmarna sedan dess träffats minst en gång i månaden för att fotografera,
titta på bildvisningar prata tekniker och motiv.
Det är alltid roligare att ha någon att diskutera med i stället för att bara ta bilder
som ofta hamnar i byrolådan. Vi är från 17 till 70 år, med olika kunskaper men alla
med ett stort fotografiskt intresse, säger Anita Back, som är klubbens ordförande.
Angered är stort och ganska okänt för många göteborgare.
Vi lever in på naturen med alla dess djur och här finns många, otroligt vackra
platser. Hur mycket som helst går och upptäcka.
Här finns vandringsleder som räcker ända till Oslo.
Gemenskapen är nästan en lika stor del i klubben som det gemensamma
intresset kring foto. Men här finns också en hunger efter kunskap och utveckling.
Vid varje möte i Idstugan utses en vinnare i månadstävlingen som alltid har ett nytt
tema.
Här finns ingen prestige. Vi tittar inte på hur fina kameror man använder. Man får
fotografera med mobilen om man vill.
Det är vad som syns i bilden som är avgörande.
											

Erik Andersson

7

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL TROTJÄNARE I VÄRNAMO FOTOKLUBB
Värnamo Fotoklubb har haft årsmöte.
Ett av mötets höjdpunkter var att Riksförbundet Svensk Fotografi.s ordförande
Bo Cederwall delade ut förtjänsttecken för långvarigt och förtjänstfullt arbete i
klubben och/eller som enligt Riksförbundet intentioner fört fotokonsten framåt.
Detta sammanföll väl med att klubben i år fyller sjuttio år.
För att erhålla silver krävs minst tio års förtroendeuppdrag och för guld minst 15 år
samt att man tidigare tilldelats silver.
Förtjänsttecknen delades ut i två valörer Guld och Silver.
Guld erhöll Rune Karlsson och Lars-Olof Smedenfors
Silver fick Kalle Palmaer, Jörgen Lundahl, Olle Carlsson, Ingvar Wilhelmsson,
Alf Magnusson och Allan Rydahl.
									
									

VÄRNAMO FOTOKLUBB
Lars-Olof Smedenfors

Åmåls Fotofest 5-12 maj 2012
För femte året i rad arrangeras i Åmål en fotofest med en mängd arrangemang
under en hel vecka. Runt om i centrum på åtta olika ställen är det
fotoutställningar med totalt ca 40 fotografer. Dessutom föreläsningar,
workshops, fotomaraton mm. Även försäljning av ett stort sortiment av
fotoböcker. Läs hela programmet på hemsidan www.fotofest.se .
									
Vänliga hälsningar
									
Åke Sundelin
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RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI
Sveriges Fotoklubbar
inbjuder till
11 maj

RIKSFOTOSTÄMMA 2012 12-13 maj i Skara
Stämman utgörs av anslutna klubbars delegater samt Förbundsstyrelse och
revisorer Till Riksfotostämman har varje ansluten klubb rätt att sända en delegat.
Varje närvarande delegat, ledamot av Förbundsstyrelsen och revisorer äger en
röst. Fullmakter gäller ej.
Alla RSF-medlemmar har rätt att närvara vid stämman och att där yttra sig, men
rösträtt har endast delegater, förbundsstyrelseledamöter och revisorer.
Utnyttja möjligheten att vara med och påverka den kommande verksamheten!
Handlingar för stämman är bifogade denna inbjudan
RIFO 2012 arrangeras i samarbete med Skara Fotoklubb.
Senaste datum för anmälan och betalning är den 23 april.

Kontaktpersoner i Skara Fotoklubb:
•
Jesper Eggertsen (ordförande): 0511-627 12, 070-6613832
						
jesper.eggertsen@telia.com
•
Lisa Ståhl (kassör) :		
						

0511-102 13, 076-2108738
familjenstahl@telia.com

•
Ove Litorell (sekreterare):
						

0511-134 44, 070-7502703
ove.litorell@skara.net

Reservation för ändringar i programmet.
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Förprogram (Västergötlands museum)
Fredag 11 maj
10.00 - 16.00 Sekretariat och utställning öppnar
10.00 - 15.00 Naturfotoutflykt med fototävling
15.00 - 17.00 Information från Skara Fotoklubb
19.00 - Klubbutvecklingsträff

Huvudprogram
Lördag 12 maj
09.00 - 10.00 Sekretariat och utställning öppnar;(Vgtl museum)
09.00 - 10.00 Förmiddagskaffe
10.00 - 10.15 Invigning
10.45 - 12.15 Riksfotostämma (Skara museum)
12.15 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.15 Redovisning RIFO Grupp A
14.15 - 15.00 Redovisning RIFO Grupp B
15.00 - 15.30 Eftermiddagskaffe
15.30 - 16.15 Redovisning Diasalongen
16.15 - 17.00 Redovisning RTF-tävlingen, paus
17.00 - 17.30 Redovisning Ungdom klass A
17.30 - 18.00 Redovisning Ungdom klass B
20.00 - Supé
Söndag 13 maj
09.00 - 09.45 Redovisning Framtidsgrupp
09.45 - 10.45 Redovisning Digitalsalongen
10.45 - 11.15 Förmiddagskaffe
11.15 - 12.15 Redovisning Bildexpo
12.15 - 12.30 Avslutning
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Stadsvandring

Välkommen!
Förbundsstyrelsen
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Ingemar Johansson

Fotograf, Inspiratör, Kursledare, Föreningsmänniska och Vän till många har gått ur tiden. Han
blev 64 år. Ingemar Johansson har lämnade oss alldeles för tidigt i stor sorg, saknad och
tomhet. En respekterad fotoröst har tystnat.
Ingemar var aktiv fotograf in i det sista. Fotografi i alla former var ett av Ingemars stora
intressen. Ingemar ville också utveckla fotografin. Speciellt bland de yngre blivande
fotograferna. Genom kurser, från svartvit- till digital teknik. Från porträtt till macrofotografi. Han
gav också möjlighet för de yngre fotograferna att få framträda och visa upp sina färdigheter i
form av utställningar och olika tävlingar.
Ingemar var idégivare till bildandet av Bildgruppen P efter att intresset av att driva vidare
Pite Fotoklubb saknades. Ingemar var ordförande i Bildgruppen P från starten 1989 fram till sin
bortgång.
Otaliga är de tävlingar, jury bedömningar och fotoevenemang som Ingemar var idégivare till
och den drivande kraften för att få dom genomförda .
Ingemar var sedan lång tid mycket aktiv i NND, Norra Norrlands Fotodistrikt av Riksförbundet
Svensk Fotografi. Han var även redaktör för Förbundsinformen ett uppdrag han fullgjorde på
ett utmärkt sätt.
Ingemar var en hängiven naturvän. Ett framgångsrikt projekt var Berguv Nord som han var
mycket engagerad i. Projektet förde med sig att Berguven överlevde i den Norra regionen.
									

Tecknat av vännen Kjell Kemi
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Expeditionen meddelar
Ny klubb:
RSF välkomnar
Fotoklubben Slutaren, Västerås
Kontaktperson är
Katarina Schölin
021-33 49 51.
Programuthyrningen har upphört.
Ett stort antal, ca 10.000 diabilder finns för avhämtning .
Tillhörande ljudband medföljer. Några av de bättre sparas
för att överföras till DVD.
Finns intresse, se programkatalogen.
Påminnelse.
Är medlemsavgiften för 2012 inte betald, hör av Er snarast.
Adressregistret.
I vårt medlemsregister finns uppgifter insända i början av 90-talet
Mycket har med säkerhet hänt sedan dess i klubbarna.
Hjälp oss att förnya registret.
På vår hemsida: rsf-fotoklubbar.org, under
Medlemsservice/Klubbinformation finns lämplig blankett.
Saknar Ni dator sänder vi gärna en blankett.
Telefon: 031-19 30 50
E-post: rsf@telia.com
Expeditionen har öppet tisdag och torsdag, kl 10.00 – 14.00

Deadline Inform Nr 3 2012: 15 Juli 2012
Redaktören tar tacksamt emot mycket material till tidningen på
mailadress: informen@rsf-fotoklubbar.org
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Västsvenska FotoExpon med Stämma 2012
På vindlande vägar i vårvacker omgivning kom vi fram till Rydal och Rydals
Museum - för dagen den 17 mars särskilt rustade för att möta Expo och
Stämmodeltagare. Hyssna FK – årets Expoarrangör- mötte upp tidigt med
”välhängda” bilder och fikat väl förberett. Vi kände oss särskilt välkomnade och
kunde direkt ta del av bildutställningen i de rymliga och ur industri-museal synpunkt
mycket intressanta lokalerna.
Museets intendent hälsade oss välkomna och invigde utställningen. Hon
poängterade bl.a den särskilda plats som fotografiet har både på museet och i
bygden. Bildutställningen kommer att hänga kvar en tid, vilket ger en möjlighet
för allmänheten att också ta del av västra distriktets bilder. Likaså arrangeras
fotomöjlighet när museet en dag framöver öppnar sina magasin.
Stämma med årsmötesförhandlingar följde en våning upp i museet. Särskilt
intresse och tid ägnades åt de två motioner som inkommit. Intressant var att ta del
av de olika synpunkter, som framkom beträffande om vi i VSF skall ha en särskild
dokumentärklass. Även om den motionen avslogs, så kommer tankarna utifrån
diskussionen om hur vi ser på den kreativa bildbehandlingens vara eller icke vara,
att fortsätta. Inget är hugget i sten!
Motionen om diaklassens framtid diskuterades även den livligt och resulterade i
att klassen från och med nästa Västsvenska FotoExpo 2013 inte finns med. En av
orsakerna är sviktande inlämningsfrekvens av diabilder och det blir därför inte lika
meningsfullt för en jury att ta sig an bedömningen i den klassen. Övriga bildklasser
visar en stark uppgång beträffande inlämningsfrekvens.
Aktiviteten inom föreningen västra distriktets klubbar är hög och det har också
det goda med sig att beslut kunde fattas om kommande FotoExpoarrangörer: 2013
tar Bankeryds FK tag i rodret för att sedan lämna över till Borås FK 2014. Skara
FK uttryckte sitt intresse för att 2015 haka på (efter att ha vilat upp sig efter RIFOarrangörsskapet 2012 ). Det är en glädje att verka som ordförande när sådant
intresse visas bland medlemsklubbarna.
Jurygruppen: Jan Töve, Hasse Persson, Peter Claesson, Linda Nilsson och
Anna Sigge - hade haft ett omfattande arbete att bedöma över 1000 inkomna
tävlingsbidrag.
Glada plakettmottagare fick inte bara dessa utmärkelser utan fick också med sig
lokalprodu-cerade produkter i form av sylt och fruktdrycker.
En delikat lunch intogs på Värdshuset Spinnaren och där gavs ytterligare möjlighet
för fortsatta diskussioner.

Stort tack till arrangerande fotoklubb - Hyssna FK för
planering och genomförande!
/Monica Wennblom
mötesordförande
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Bilder från mötet i Rydal 17 mars
Foto: Toni Carlbrand, Håkan Almqvist, Rune Larsson
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Närke Bergslagsfoto 2012

Arne Hurtigs vinnarbild “Curt”
Närke Bergslagsfoto är namnet på en årlig tävling mellan fotoklubbarna i Örebro län, och i år var
det Ställdalens Fotoklubb som arrangerade tävlingen. Tävlingen är indelad i tre klasser, Svartvitt
och Färg påsikt, samt Digitalt och varje deltagare deltar med två bilder per klass.
Tre norrlandsklubbar har svarat för bedömningen, och resultatet offentliggjordes den 24 mars
på en träff i Kopparberg som värdklubben inbjudit till. Ett femtiotal medlemmar från sju klubbar
hade trots det fina vårvädret hörsammat inbjudan, kanske med en viss spänning och förväntan
inför resultatet. Efter välkomstfika och rundvandring bland skärmarna med påsiktbilder, var det
dags för redovisning av tävlingsresultaten.
När alla var samlade hölls en officiell avtackningsceremoni för Gunnar Björkman, som efter 51
år som ordförande i Ställdalens FK valt att lämna över den uppgiften till Björn Öringbäck.
Sedan var det dags för redovisningen som sköttes av Inger Aftonljus.
I klassen svartvitt segrade Arne Hurtig FK Focus Örebro, såväl med bästa enskilda bild, som
sammanlagt. När det gäller påsiktbilderna i färg var Hans Boström Askersunds FK, helt suverän
och lade beslag på både första och andra plats individuellt med ett par bilder från en resa i
arktiska trakter. I digitalklassen vann Ulf Nilsson Askersunds FK sammanlagt, medan Mats Kälvemark FK Focus hade bästa enskilda bilden.
Efter gemensam lunch på en närliggande restaurang var det dags för prisutdelning. De tre
klassegrarna belönades med guldplaketter, diplom och vandringspris. Därutöver delades även
silver- och bronsplaketter ut, samt diplom till de fotografer som stod bakom de fem bästa

15
Bilder till Årsbok 2012 !
Vi påminner om inlämning av bilder till Årsboken senast 31 maj!
OCH DU VET VÄL ATT DU NU KAN DELTA ÄVEN MED FÄRGBILDER!
(Självklart kommer bra svartvita bilder ha god chans att komma med även i fortsättningen!)
För insända bilder gäller alltså följande:
Svartvita eller färgbilder, i pappersform eller digitalt. Någorlunda nytagna
(det heter Årsbok!)
Pappersbilder ska vara omonterade (möjligen mycket tunn kartong) Minst
10x15cm, max 20x30cm
Porto medsändes om du vill ha retur!
Digitala bilder: bildstorlek längsta sida 18 cm och upplösning 300 dpi, valfri
rgb-färgrymd, gärna skärpt efter ditt eget behag Jpeg-format OK om högsta kvalitet (10-12) nyttjas, annars tiff/psd
Filnamnet skrivs i formen:
”förnamn_ efter-namn_klubb_ordn.nr” (Förkortningar är OK, bara det framgår av
eposten /CD—skivan vem som är fotograf!)
Max 6 bilder per fotograf
Pappersbilder sänds till Bengt Nordling, Vindelgatan 21A, 504 65 BORÅS
Digitala bildfiler epostas med rubrik Årsbok till lars.rosell@boraas.com eller
sänds som CD-skiva
Frågor?
Bengt Nordling tel 033-41 84 83 eller
Lars Rosell, tel 0706 76 59 46

Forts fr sid 14:
enskilda bilderna. Resultatlistan dominerades alltså av de båda klubbarna som nämnts ovan,
Men värdklubbens blott femtonåriga Emmy Draxler lade beslag på framskjutna placeringar i alla
tre klasserna, med bl.a. silverplakett i svartvita klassen.
Dagen avslutades med fika och eftersnack samt nedplockning av bilderna. Samtliga deltagare
var, liksom arrangörerna själva nöjda med en dag som bjöd på en lyckad blandning av
spänning, kamratskap och många vackra och intressanta bilder.
											

Björn Öringbäck

RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI
Sveriges fotoklubbar
Sankt Pauilgatan 25
416 60 Göteborg

Foto: Kristina Eriksson
Kungsbacka fotoklubb

Med denna årets första blåsippa vill Riksförbundet och
redaktören önska alla läsare en riktigt skön
Fotovår/sommar!

