ti

Klubbaktuellt 1/2007

Klubbmöte tisdagen den 9 januari 2007

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:
•
•
•
•
•

Inlämning till Klubbmästerskap 2007, etapp 1
Klubbmästaren och klassegrarna visar bilder
Inlämning till RIFO
Bildvisning av klubbmedlemmar
Bildspel från RIFO med jurykommentarer

Klubbmästaren och klassegrarna visar bilder
Klubbmästaren 2006 Lars Thulin och klassegrarna Tobias Ottosson (digitala klassen) och K-G Gramén
(diaklassen) kommer att visa en kompott av bilder.

Tema för klubbmästerskapet 2007
Ägna de korta vinterdagarna åt att fotografera på följande tema. Eller ägna de mörka kvällarna åt att rota i dialådor
och bildbuntar. Tema för första etappen är Dia – Högtid, Påsikt – Glädje, Digitalt – Energi
Ta chansen att vara med i klubbmästerskapet och samla poäng redan från början.

RSFs Utställningar och salonger 2007
Detta möte är det inlämning till RSFs årliga utställningar och salonger. En nyhet är att utställningsklassen för unga
fotografer har återupptagits. Även lite ändringar har tillkommit i reglerna för RIFO A och Bildexpo.
Information om klasser, regler och avgifter finns på www.rsf-fotoklubbar.org
En förkortad version finns även bifogat detta Klubbaktuellt.

Bildspel från RIFO
Klubben har beställt en cd med bildspel från Rifosalongerna 2006 som vi kommer visa på Januarimötet.

Årsboken 2006
RSF’s årbok 2006 har kommit. Priset är 150:- vid köp via klubben. Nyhet för i år är att 32 sidor är i färg.
Jan Bek, Bengt Carlsson och Göran Zebühr har fått bilder representerade i boken, grattis! Passa på att inhandla ditt
ex på nästa klubbmöte.

Vinterutflykt
Den 11:e februari är det dags att rensa kalendern för en vinterutflykt, alla detaljer är inte färdiga än, men troligen så
bär det av mot Utö denna gången. Så avboka allt annat och ta chansen till en inspirerande och sällskaplig dag.

Ny hemsida och nya epostadresser
Klubben har en ny adress till hemsidan www.enskedefotoklubb.se
Äver emailadressen till styrelsen har bytt från .nu till .se
Glöm inte att ändra på din hemsida om du har länkat till klubben.

Medlemsavgift 2007
Det är dags att betala in medlemsavgiften för nästa medlemsår som börjar i och med årsmötet i mars. Avgiften är
300 kr för alla utom studerande medlemmar som är max 25 år, som betalar 150 kr. Alla som har korrekt post
angiven hos klubben får tillsammans med årsmöteskallelse ett inbetalningskort. Om du vill betala över internet,
ange i meddelandefältet: Att betalningen avser medlemsavgift, namn och adress för vem betalningen avser.
Betala till PG 91 74 61-6.
För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald före den 2:a mars.
Ordf/Kassör: Ann-Sofi Ohlson
073-649 57 50 Postgiro 91 74 61-6
email: kassor@enskedefotoklubb.se
http://www.enskedefotoklubb.se
Sekr: Annika Jonsson
070-637 85 93
e-mail: info@enskedefotoklubb.se

Utflykter: K-G Gramén
070-540 83 27
utflykt@enskedefotoklubb.se

Web: Peter Bruselid
Tävlingar: Anders Stengård
073-807 00 95
e-mail: pbruselid@chello.se
anders.stengard@branneriet.se

Slutresultat för klubbmästerskap 2006
Klubbmästare: Lars Thulin
Klassegrare dia: K-G Gramén

Klassegrare påsikt: Lars Thulin
Klassegrare digitalt: Tobias Ottosson

Fjärde etappen
Antagen bild ger 5poäng, ej antagen 2poäng.
Påsikt
Svante Warping 15p, Lars Thulin 12p, Jan Bek 9p, K-G Gramén 9p, Britt Rehnfeldt 9p
Digitalt
Tobias Ottosson 12p, Jan Bek 9p, Fredrik Gustavsson 9p, Lars Thulin 9p
Dia
K-G Gramén 12p, Britt Rehnfeldt 9p, Lars Thulin 9p

Resultat efter fjärde etappen:
Påsikt
1. Lars Thulin
2. Jan Bek
Svante Warping
4. Britt Rehnfeldt
5. K-G Gramén
6. Ann-Sofi Ohlson
Göran Zebühr
8. Olivier Rod
9. Anders Stengård

37
34
34
28
21
12
12
9
7

Digitalt
1. Tobias Ottosson
2. Lars Thulin
3. Jan Bek
4. Fredrik Gustavsson
5. Anders Stengård
Olivier Rod
7. Peter Bruselid
Göran Zebühr
9. Ann-Sofi Ohlson

43
40
36
22
12
12
9
9
6

Dia
1.
2.
3.
4.

K-G Gramén
Britt Rehnfeldt
Lars Thulin
Ann-Sofi Ohlson
Göran Zebühr

Totalt
1. Lars Thulin
2. K-G Gramén
3. Jan Bek
4. Britt Rehnfeldt
5. Tobias Ottosson
6. Svante Warping
7. Göran Zebühr
8. Ann-Sofi Ohlson
9. Fredrik Gustavsson
10. Anders Stengård
Olivier Rod
12. Peter Bruselid

46
31
19
9
9
96
71
70
59
52
34
30
27
22
12
12
9

Kommande klubbmöten
Februari
* Redovisning av KM-07 etapp 1
* Jurymannen/kvinnan visar bilder

Mars
* Årsmöte
* Bildvisning

Kalendarium, Utställningar och fototips
(Se även vår hemsida för aktuell information) med reservation för ändringar

2 sep – 7 jan
24 nov – 28 jan
9 jan
31 jan
6 feb
6 mars
3 april
8 maj

Gerry Johansson, 2005 års Gullersstipendiat, visar “Landbygd” på Nordiska museet
JH Engström ställer ut ”Haunts” på Fotografins hus
Klubbmöte
RSF utställningar/salonger 2007 (Klubbinlämning på Januarimötet)
Klubbmöte
Klubbmöte
Klubbmöte
Klubbmöte

Ordf/Kassör: Ann-Sofi Ohlson
073-649 57 50 Postgiro 91 74 61-6
email: kassor@enskedefotoklubb.se
http://www.enskedefotoklubb.se
Sekr: Annika Jonsson
070-637 85 93
e-mail: info@enskedefotoklubb.se

Utflykter: K-G Gramén
070-540 83 27
utflykt@enskedefotoklubb.se

Web: Peter Bruselid
Tävlingar: Anders Stengård
073-807 00 95
e-mail: pbruselid@chello.se
anders.stengard@branneriet.se

RSF: s utställningar/salonger 2007
-------------------------------------------------------------------------------RSF inbjuder alla sina medlemmar att delta i de årligen återkommande utställningarna och
salongerna, Riksfotoutställningen, Bildexpo, Diasalongen och Digitalsalongen. Från och med
2007 bjuder vi in våra många duktiga unga fotografer till en egen utställning Ungdomsutställningen.
Olika jurypersoner ges i uppdrag att välja ut de bästa bidragen i varje grupp. Resultat och
juryns motivering presenteras vid de likaledes årligen återkommande RIFO-dagarna. De
utvalda bilderna och juryns kommentarer sammanställs till bildprogram som går att hyra från
RSF. Programmen finns sedan 2003 i två format: Diaduplikat med ljudband och på CD-skiva.
De uttagna bilderna i Bildexpo behålls av RSF och de sammanställs till en bildportfölj för
utlåning inom och utom landet.
OBSERVERA!!!
Inlämning sker på klubbens Januarimöte till tävlingsansvarig Anders Stengård för gemensamt klubbinskick.
Du kan även skicka in bilder själv, men då står du för frakten. Följesedlar finns att ladda ner på RSF: s hemsida:
http://www.rsf-fotoklubbar.org/

RIFO - Riksfotouställningen
Kollektioner i påsikt/Grupp A (svartvitt och/eller färg) och dia/Grupp B (svartvitt och/eller färg).
Motivområdet är fritt och en kollektion får bestå av 2-5 bilder. Varje fotograf får delta med 1 kollektion i Grupp
A och 1 kollektion i Grupp B.
I Grupp A skall bilderna vara monterade och bildernas största format inklusive ev. passepartout är 30x40 cm.
(OBS! Ändrade regler efter beslut vid RIFO-stämman 2006.)
I Grupp B skall diabilderna vara monterade i diaramar antingen i storlek 5X5 cm eller 7X7 cm.

Mer information: Bilaga 1
Bildexpo
Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg. Motivområdet är fritt och varje fotograf får insända max 4
monterade bilder i formatet 30x40 cm.
(OBS! Ändrade regler efter beslut vid RIFO-stämman 2006.)

Mer information: Bilaga 2
Diasalongen
Enstaka diabilder i svartvitt och/eller färg. (Även svartvita diabilder är tillåtna.) Motivområdet är fritt och varje
fotograf får insända max 4 diabilder monterade i ramar 5X5 cm eller 7X7 cm.

Mer information: Bilaga 3
Digitalsalongen
Enstaka digitalbilder i svartvitt och/eller färg. Motivområdet är fritt och varje fotograf får insända max 4 digitala
bilder i format jpeg och med längsta sida 700 pixlar.

Mer information: Bilaga 4
Ungdomsutställningen
Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller max 25 år. Ungdomsutställningen består av två klasser:
Klass A. Påsiktsbilder
Varje deltagare får sända in 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Motivvalet är fritt. Bilderna skall vara monterade
på tunn kartong. Max storlek är 30x40 cm inklusive eventuell passepartout.
Klass B. Digitala bilder. Deltagarna får insända max 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Formatet ska vara jpeg
med längsta bildsida 700 pixlar.

Mer information: Bilaga 5

Alla RSF-medlemmar inbjudes att deltaga i

RIFO – Riksfotoutställningen 2007
Medlemmarna i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges fotoklubbar (RSF), inbjudes att sända
fotografiska bilder till årets riksfotoutställning (RIFO). Riksfotoutställningen avses spegla förbundets
målsättning: Att genom en årligen återkommande aktuell exposé presentera de yppersta av
fotografiska bilder som fritt och fantasifullt har skapats av RSF-medlemmar.
Genom utställningens fotografiska bredd och mångsidighet syftar den till att ge nya impulser och idéer
liksom allmän inspiration till fortsatt intressant utveckling och förnyelse av svensk fotografi. Bilderna
bör vara nytagna och får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare utställningar
eller salonger inom RSF. Utställningen har vernissage vid riksfotostämman i Söderhamn i maj 2007.

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
största format inklusive ev. passepartout är 30x40 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.
Följesedel
För varje grupp ifylls en följesedel med alla uppgifter för
respektive deltagande kollektion.
Särskilda bestämmelser
RSF äger 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 salongen.

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.
Deltagaravgiften sättes in på RSF:s postgiro 4 45 17-1.
I meddelande till mottagaren skall ordet "RIFO" framgå,
liksom klubbens namn och antalet deltagare i respektive
grupp.
Försändelsen emballeras väl, gärna emballage som också
tål retursändandet, märkes "RIFO" och sänds till:
Söderhamns Kameraklubb
c/o Sten Nolin
Östanbovägen 30
820 22 Sandarne

RSF eller av RSF utsedd klubb kommer att handha de
insända bilderna med största omsorg, men kan inte
ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.
Returnering
Bilderna returneras så snart RSF valt och hanterat
bilderna för publicering och programverksamhet.

Sista datum att insända bilder och betala
deltagaravgiften är den 31 januari 2007.
Poststämpelns datum gäller.

Alla RSF-medlemmar inbjudes att deltaga i

Bildexpo 2007
Salongen avser enstaka bild, i svartvitt eller färg på papper. Motivvalet är fritt. Bilderna bör vara
nytagna och får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare utställningar eller
salonger inom RSF.
Deltagarna får insända max 4 monterade bilder. Största format inklusive eventuell passepartout är
30x40 cm.

Märkning
Varje bild märkes på baksidan med bildtitel, fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet
eller uppgift om enskilt medlemskap i RSF.
Följesedel
Fyll i alla uppgifter för respektive deltagande fotograf.
Särskilda bestämmelser
RSF äger 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 salongen.
RSF eller av RSF utsedd klubb kommer att handha de insända bilderna med största omsorg, men kan
inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.
Jury och utmärkelser
En av RSF utsedd jury väljer ut ett lämpligt antal bilder för utställningen. Juryn har också möjlighet att
utdela ett antal diplom och plaketter till bilder som anses förtjänta. Juryredovisning sker vid RIFO i
Söderhamn i maj.
Avgifter och försändelse
Bilderna till Bildexpo 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 deltagare.
Deltagaravgiften sättes in på RSF:s postgiro 4 45 17-1.
I meddelande till mottagaren skall ordet "Bildexpo" framgå, liksom klubbens namn och antalet
deltagare i respektive grupp.
Försändelsen emballeras väl, gärna emballage som också tål retursändandet, märkes "BILDEXPO"
och sänds till: Gunnar Bäckström, Alsbergsvägen 28, 571 42 NÄSSJÖ
Sista datum att insända bilder och betala deltagaravgiften är den 31 januari 2007. Poststämpelns
datum gäller.
Returnering
Bilderna returneras så snart RSF valt och hanterat bilderna för publicering och programverksamhet.

Alla RSF-medlemmar inbjudes att deltaga i

Diasalongen 2007
Salongen avser diabilder, enstaka bild, i färg eller svartvitt. Motivvalet är fritt. Bilderna bör vara
nytagna och får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare utställningar eller
salonger inom RSF.
Deltagarna får insända max 4 bilder monterade i glasade ramar i format 5x5 eller 7x7 cm.

Märkning
Varje bild märkes med bildtitel, fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet eller uppgift
om enskilt medlemskap i RSF. Dessutom en punkt i ramens nedre vänstra hörn, då bilden betraktas
rättvänd.
Följesedel
Fyll i alla uppgifter för respektive deltagande fotograf.
Särskilda bestämmelser
RSF äger 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 salongen.
RSF eller av RSF utsedd klubb kommer att handha de insända bilderna med största omsorg, men kan
inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.
Jury och utmärkelser
En av RSF utsedd jury väljer ut ett lämpligt antal bilder för utställningen. Juryn har också möjlighet att
utdela ett antal diplom och plaketter till bilder som anses förtjänta. Juryredovisning sker vid RIFO i
Söderhamn i maj.
Avgifter och försändelse
Bilderna till Diasalongen 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 deltagare.
Deltagaravgiften sättes in på RSF:s postgiro 4 45 17-1.
I meddelande till mottagaren skall ordet "Diasalongen" framgå, liksom klubbens namn och antalet
deltagare i respektive grupp.
Försändelsen emballeras väl, gärna emballage som också tål retursändandet, märkes
"DIASALONGEN" och sänds till: Borås FK, c/o Bengt Nordling, Vindelgatan 21A, 504 65 Borås
Sista datum att insända bilder och betala deltagaravgiften är den 31 januari 2007. Poststämpelns datum
gäller.
Returnering
Bilderna returneras så snart RSF valt och hanterat bilderna för publicering och programverksamhet.

Alla RSF-medlemmar inbjudes att deltaga i

Digitalsalongen 2007
Salongen avser digitalbild, enstaka bild. Motivvalet är fritt. Bilderna bör vara nytagna och får inte
ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare utställningar eller salonger inom RSF. Det är
förbundets förhoppning att de insända bilderna företrädesvis är tagna med digitalkamera och att bilder
inskannade från dior och påsiktsbilder som skickats till förbundets övriga salonger inte förekommer.
Deltagarna får insända max 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Formatet ska vara jpeg med längsta
bildsida 700 pixlar. En liggande bild får vara max 700 pixlar bred, en stående bild max 700 pixlar
hög. Bildfilens storlek bör hållas mindre än 250 kB.
Särskilda bestämmelser
RSF äger 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.
Jury och utmärkelser
En av RSF utsedd jury väljer ut lämpligt antal bilder för salongen. Dessutom har juryn möjlighet att
utdela ett antal diplom och plaketter till bilder som anses förtjänta. Juryn bedömer bilderna i inskickad
originalstorlek. Juryredovisning sker vid RIFO i Söderhamn i maj.
Insändande av bilder
 Varje klubb utser en tävlingsansvarig person, som kommer att utgöra kontakten mot RSF.
 Tävlingsansvarig kommer att få ett lösenord av RSF och tävlingsansvarig kan i sin tur ge enskilda
medlemmar lösenord. Skicka ett mejl till RSF, digitalsalongen@rsf-fotoklubbar.org och ange vem
som är klubbrepresentant, meddela telefon och e-postadress så att vi kan nå dig.
 Enskild medlem i RSF skickar mail till samma adress för att få lösenord och instruktion. Ange att
du deltar som enskild medlem.
 Bilderna skall laddas upp av deltagarna själva till Digitalsalongens egen webbplats www.rsf-fotoklubbar.org/digitalsalongen/. Där finns all nödvändig information.
 Ett enkelt formulär skall fyllas i elektroniskt innan bilderna laddas upp till en server.
 Tävlingsansvarig godkänner klubbens alla medlemsbilder innan bilderna kan delta i
Digitalsalongen.
Deltagaravgift
50 kr per deltagare insändes klubbvis till: RSF, Postgiro 4 45 17 - 1. På inbetalningen måste klubbens
namn och antal deltagande fotografer framgå.
Datum
 31 januari är sista datum för respektive klubbs tävlingsansvarige att godkänna klubbens bilder.
 Respektive fotograf kan ladda upp sina bilder under perioden 10-30 januari, men observera att
klubbens tävlingsansvarige ska hinna godkänna bilderna.
 31 januari är sista datum för klubbvis inbetalande av deltagaravgiften.
Ytterligare information
 Göran Zebühr, 08-581 667 66. epost: goran.zebuhr@telia.com

Alla ungdomar inom RSF inbjudes att deltaga i

Ungdomsutställningen 2007
Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller max 25 år. Ungdomsutställningen består av
två klasser
Klass A. Påsiktsbilder
Varje deltagare får sända in 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Motivvalet är fritt. Bilderna skall vara
monterade på tunn kartong. Max storlek är 30x40 cm inklusive eventuell passepartout.
Varje bild märkes på baksidan med bildtitel, fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet
Klass B. Digitala bilder.
Deltagarna får insända max 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Formatet ska vara jpeg med längsta
bildsida 700 pixlar. En liggande bild får vara max 700 pixlar bred, en stående bild max 700 pixlar
hög. Bildfilens storlek bör hållas mindre än 250 kB.
Bildfilens namn får innehålla max 10 tecken och måste vara unikt inom klubben. Samtliga bilder från
klubben placeras på en CD-skiva.
Jury och utmärkelser
En av RSF utsedd jury väljer ut ett lämpligt antal bilder för utställningen. Juryn har också möjlighet att
utdela ett antal diplom och plaketter till bilder som anses förtjänta. Juryredovisning sker vid RIFO i
Söderhamn i maj.
Särskilda bestämmelser
RSF äger 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. RSF eller av RSF utsedd klubb kommer att handha de insända bilderna med största
omsorg, men kan inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.
Avgifter och försändelse
Bilderna till Ungdomsutställningen skall sändas klubbvis med en korrekt ifylld följesedel.
Deltagaravgiften skall också betalas klubbvis.
Avgiften är 50 kronor per deltagare och klass.
Deltagaravgiften sättes in på RSFs postgiro 4 45 17-1.
I meddelande till mottagaren skall ordet "Ungdomsutställningen" framgå, liksom klubbens namn och
antalet deltagare i respektive grupp.
Försändelsen emballeras väl, märkes "UNGDOMSUTSTÄLLNINGEN" och sänds till:
Riksförbundet Svensk Fotografi
Sankt Pauligatan 25
416 60 Göteborg.
Sista datum att insända bilder och betala deltagaravgiften är den 31 januari 2007. Poststämpelns datum
gäller.
Returnering
Bilderna returneras så snart RSF valt och hanterat bilderna för publicering och programverksamhet.
CD-skivan kommer inte att returneras.

