Klubbaktuellt 1/05

Klubbmöte tisdagen den 11 Januari 2005
Skarpnäcks Kulturhus, B-salen, Skarpnäcks Allé 25, T-banestation Skarpnäck. Vi börjar
mötet kl.19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt 22-tiden. Välkomna!

Program:
•
•
•
•
•
•
•

DiaCup
Inlämning RIFO, Diasalongen samt BildExpo
Inlämning KM 2005 etapp 1
Bildvisning av Lars Thulins Hong Kong bilder
Bildvisning av KM vinnarna
Bildvisning av Caxa
Digitalkvarten

Bildvisning av KM vinnarna
Totalsegraren och klassvinnarna visar de bilder som det deltagit med under 2004 i KM.

DiaCup
Vi tänker hålla en DiaCup på det kommande mötet. Det är som vanlig en liten och avslappnad tävling där
mötesdeltagarna väljer ut den bästa bilderna genom att i cup-liknande utslagningar röstar på vilken av två bilder som
är den bättre. Vinnaren får en prissumma som består av anmälningsavgifterna.
Regler: Varje deltagare får ställa upp med max 3 bilder. Bilderna får inte tidigare ha deltagit i någon klubbtävling.
Bilderna skall vara 5x5 DIA och märkta med en punkt i nedre vänstra hörnet när de betraktas rättvänd.
Deltagaravgiften är 10kr per bild.
Tävlingen genomförs genom att man sätter alla anmälda bilder i slumpmässig ordning i ett (en projektor) eller två (två
projektorer) magasin. Är antalet bilder udda får den sista bilden automatiskt fortsätta till omgång 2. Var omgången
genomförs genom att vissa två bilder åt gången och publiken röstar verbalt på vilken som skall slås ut. En domare
som inte har några bilder i tävlingen bedömer vilken bild som vann. Om antalet bilder är udda i någon omgång efter
den första, ta slumpmässigt någon av de utslagna bilderna för att göra antalet jämnt. Mellan varje omgång arrangera
också om ordningen på bilderna slumpmässigt. Om det i någon omgång återstår 5-7 bilder, ta slumpmässigt bilder
från den förra omgången så att nästa omgång består av 8 bilder.

Klubbmästerskapet 2005
Motton för etapp 1 i klubbmästerskapet för 2005 är bestämda. Så det är bara att börja fotografera så vi får många
intressanta bidrag:
Digitalt: Fart
Påsikt: Tävling
Dia: Godingar

UngNy-gruppen
Vid utgivningen av denna kallelse är inte vårens program för UngNy-gruppen spikat utan håll utkik efter mejl eller
kolla på hemsidan framöver.

Dalecarlia Photo Open 2005
Söndagen den 6 februari 2005 kl. 13.00 i filmsalen Folkets Hus Borlänge redovisas denna öppna nationella
diabildstävling och bedöms direkt på internationellt vis. Vill du ha chansen att vinna en Canon Ixus 500 ska lämna in
bilderna senast den 14 januari. Mer information finns på www.gagnefsfotoklubb.se
Ordf. Magnus Fröderberg (550 105 89
Tävl.ledare
e-mail: magnus.froderberg@swipnet.se
Sekr. Magnus Westerlund (751 33 45
Web-master Magnus Fröderberg
e-mail: mwesterlund@bredband.net
e-mail: magnus.froderberg@swipnet.se

Kassör Martin Wasielewski ( 646 39 79
email: w.a.s.s.e@bredband.net
Postgiro 91 74 61-6
http://www.enskedefotoklubb.nu
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Klubbens dator
Klubbens dator har ingen diskettstation utan om man skall visa digitala bilder måste de tas med på antingen USB
minne, eller CD skiva. Har man inga av dessa möjligheter så får man helt enkelt kontakta någon i klubben som kan
hjälpa dig. Tänk på detta i god tid innan mötet.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för året 2005-06 kan redan nu betalas genom att sätta in 300 kr (150 kr för studerande upp till 26 år)
på PG 91 74 61-6, märk talongen ”medlemsavgift” och för vem avgiften avser. Om du inte tidigare betalat så måste du
också ange hela din adress. För de som betalar med Internetbank så anges endast kontoägarens namn, ej adressen.
Förtryckta postgiroblanketter kommer med nästa klubbaktuellt.

Riksfotouställningen (RIFO), BildExpo och Diasalongen
Så var det dags att för de årliga nationella tävlingarna som Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) anordnar. Enskede
FK medlemmar har tidigare haft framgångar i dessa tävlingar och vi hoppas att våra medlemmar även i år lämnar in
sina bästa bilder. Ett tips är ju att skicka in de bästa bilderna från klubbmästerskapet. Tävlingarna består av
kollektioner i RIFO i de två grupperna dia och påsikt. BildExpo är enstaka påsiktsbilder och diasalongen enstaka
diabilder. För regler i de olika klasserna se slutet av klubbaktuellt. Inlämning sker gemensamt och framför allt på
klubbmötet. Om du inte kan deltaga på klubbmötet och vill vara med i tävlingen, kontakta Robert Tibom tel 08-37 70
33. Bilderna måst dock vara Robert till handa måndagen den 17 januari. Kom också ihåg deltagaravgiften i dessa
tävlingar, som betalas vid inlämning.

Kommande Klubbmöten 2005
2 februari
Redovisning av etapp 1 i klubbmästerskapet, Bildvisning av jury, Digitalkvarten
1 mars
Årsmöte, Besök av fotograf
5 april
Inlämmning av etapp 2 i klubbmästerskapet.

Kalendarium
11 jan
14 jan
2 feb
1 mar
5 april
3 maj

Klubbmöte
Sista inlämningsdag till Dalecarila Photo Open
Klubbmöte
Klubbmöte
Klubbmöte
Klubbmöte

Rabatter:
Enskede Fotoklubbs medlemmar har rabatter på Holly Foto, Diabolaget, samt OdenLab.

Meddela eventuella adressändringar etc till sekreteraren
Enskede Fotoklubb, c/o Magnus Westerlund, Kaskögatan 24, NB, 164 76 Kista
alternativt via e-post: info@enskedefotoklubb.nu
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Slutresultat för klubbmästerskapet 2004
Fjärde etappen
Antagen bild ger 5 p, ej antagen 2 p. Poängen från första omgången i Svartvitt och Färgpapper har lagts ihop med
resultaten i resterande etappers påsiktsklass.
Påsikt
Britt Rehnfeldt 9 p, Jan Bek 9p, K-G Gramén 9p, Lars Thulin 9p, Oliver Rod 6p, Ann-Sofi Ohlsson 6p.
Digitalt
Olivier Rod 12p, Magnus Fröderberg 9p, Jan Bek 9p,Britt Rehnfeldt 9p, Tobias Ottosson 6p, Lars Thulin 6p.
Dia
Britt Rehnfeldt 9p, Ann-Sofi Ohlsson 6p.

Resultat efter fyra etapper:
Påsikt
1.
Jan Bek
2.
Britt Rehnfeldt
3.
Olivier Rod
4.
Göran Zebühr
5.
K-G Gramén
6.
Svante Warping
7.
Anders Stengård
8.
Kjell Hedvall
Erik Josefson
10.
Magnus Westerlund
Johanna Åfreds
12
Fredrik Josefsson
Lars Thulin
14.
Ann-Sofi Ohlsson
15.
Johan Gramén
Lina Sundgren
Nina Grundemark
18.
Tobias Ottosson

44
41
31
27
25
21
18
12
12
10
10
9
9
6
4
4
4
2

Digitalt
1.
Olivier Rod
Tobias Ottosson
3.
Jan Bek
4.
Magnus Fröderberg
5.
Kjell Hedvall
6.
Magnus Westerlund
7.
Håkan Sjölund
Lars Thulin
9.
Britt Rehnfeldt

34
28
25
19
15
13
10
10
9

Färgdia
1.
Britt Rehnfeldt
2.
Göran Zebühr
3.
K-G Gramén
4.
Ann-Sofi Ohlsson

43
12
9
6

Sammanlagt
1.
Britt Rehnfeldt
2.
Jan Bek
3.
Olivier Rod
4.
Göran Zebühr
5.
K-G Gramén
6.
Tobias Ottosson
7.
Kjell Hevall
8.
Magnus Westerlund
9.
Svante Warping
10.
Magnus Fröderberg
Lars Thulin
12.
Anders Stengård
13.
Erik Josefson
Ann-Sofi Ohlsson
15.
Håkan Sjölund
Johanna Åfreds
17.
Fredrik Josefsson
18.
Lina Sundgren
Nina Grundemark
Johan Gramén

93
69
65
39
34
24
27
23
21
19
19
18
12
12
10
10
9
4
4
4

Meddela eventuella adressändringar etc till sekreteraren
Enskede Fotoklubb, c/o Magnus Westerlund, Kaskögatan 24, NB, 164 76 Kista
alternativt via e-post: info@enskedefotoklubb.nu
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RIFO – Riksfotoutställningen 2005
Gemensamt grupp A och B
RIFO avser kollektioner om 2-5 bilder. Endast en
kollektion per deltagare och grupp. Tidigare i RIFO
prisbelönta bilder får inte delta på nytt.
Grupp A: Kollektion Påsiktsbilder
Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Även kollage
och handkolorerade bilder får delta. Bildernas längsta
sida med ev. passepartout får inte överskrida 50 cm.
Bilderna skall vara monterade. Märkning enligt nedan.
Grupp B: Kollektion Diapositiva bilder
Diapositiven skall vara monterade i glasade diaramar i
storlek 5x5 eller 7x7 cm. Endast ett format av ramar får
användas i kollektionen. Märkning enligt nedan.
Dessutom skall det i ramens vänstra nedre hörn finnas en
röd punkt för att visa att bilden då betraktas rättvänd.
Märkning
Varje bild märkes på baksidan med fotografens namn,
adress, telefon och klubbtillhörighet eller uppgift om
enskilt medlemskap i RSF. Eventuell bildtitel och
ordningsföljd anges också.
Särskilda bestämmelser
I samband med utställningen har RSF rätt att fritt välja ut
bilder för publicering i pressen, samt att offentligt visa
bilderna utan ersättning. RSF förbehåller sig också rätten
att utan ersättning och för egen verksamhet göra
program

av utställningen.
Den RIFO-arrangerande klubben kommer att handha de
insända bilderna med största omsorg, men kan inte
ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.
Jury
För de båda grupperna kommer en kvalificerad jury att
utses. RIFO-juryn bedömer bilderna som en helhet,
oavsett den form som deltagarna har valt för sin
fotografiska presentation. Juryn måste följa de
bestämmelser som anges i denna inbjudan. Den måste ta
hänsyn till det syfte och den målsättning som framförs i
ingressen. Juryns beslut kan inte överklagas.
Utmärkelser
Juryn i RIFO kan dela ut stor eller liten silverplakett, stor
eller liten bronsplakett samt diplom i varje grupp. Juryn
kan också ta ut ett antal kollektioner för visning.
Vandringspris utdelas till bästa fotoklubb i varje grupp.
Avgifter och försändelse
Bilderna till RIFO skall sändas klubbvis med en korrekt
ifylld följesedel. Deltagaravgiften skall också betalas
klubbvis. Enskilda medlemmar i RSF sänder bilder,
följesedel och avgift enskilt.
Avgiften är 80 kronor per grupp och deltagare.

BILDEXPO 2005
Alla RSF-medlemmar inbjudes att sända in omonterade
bilder, svart-vita eller färg på papper till BILDEXPO 2005.
Som omonterad bild räknas även mindre bild som
monterats på mycket tunn kartong, max tjocklek 1mm.
Utställningen avser enstaka bild, med valfritt
motivområde och varje fotograf får insända max 4 bilder
vilka samtliga skall ha formatet 30x40 cm. Alla bilder skall
vara märkta med Bildtitel, Namn, Adress, Tel-nr, och
Klubb eller ev. Enskild medlem.
DELTAGARAVGIFT: 80:-/deltagare.

Klubbvis inlämning och returnering.
Gärna emballage som också tål retursändandet!
Vernissage vid RIFO och efter utställningen behålles
uttagna bilder av RSF för att ingå i en bildportfölj avsedd
för utlåning inom och utom landet. Dessutom görs ett
diaprogram av uttagna bilder för RSF:s programtjänst.
Vissa av bilderna kommer också att läggas ut på RSF:s
hemsida: www.rsffotoklubbar.org
En jury väljer ut ett lämpligt antal bilder för utställningen.
Juryn har också möjlighet att utdela ett antal diplom och
plaketter till bilder den anser vara förtjänta härav.

DIA-SALONGEN 2005
Alla RSF-medlemmar inbjudes att deltaga i DIASALONGEN 2005. Salongen avser diabilder, enstaka
bild. Valfritt motivområde. En jury väljer ut lämpligt antal
bilder för salongen. Dessutom har juryn möjlighet att
utdela ett antal diplom och plaketter till bilder som anses
förtjänta härav. Av uttagna bilder görs ett diaprogram för
RSF:s programtjänst. Några bilder kommer också att
läggas ut på RSF:s hemsida: www.rsf-fotoklubbar.org
Deltagarna får insända max 4 bilder i format 5x5 eller 7x7
cm. Alla bilder skall vara märkta med Namn, Adress,Telnr, och Klubb eller ev. Enskild medlem.

Dessutom en punkt i ramens nedre vänstra hörn, då
bilden betraktas rättvänd.
DELTAGARAVGIFT: 80:-/deltagare
Klubbvis inlämning och returnering. Gärna emballage
som också tål retursändandet! Bilderna returneras så
snart som möjligt efter juryarbetets avslutande. Uttagna
bilder måste före returnerandet kopieras och ev. skannas
in för en version av programmet på CD-rom.

Meddela eventuella adressändringar etc till sekreteraren
Enskede Fotoklubb, c/o Magnus Westerlund, Kaskögatan 24, NB, 164 76 Kista
alternativt via e-post: info@enskedefotoklubb.nu

