ww.

Klubbaktuellt 7 2009
Klubbmöte tisdagen den 1 september 2009
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:
•
•

•

•
•
•
•

Information från ordförande och presentation av eventuellt nya medlemmar.
Diskussion om vad du som klubbmedlem förväntar dig av klubben och vad du är beredd att bidra
med. Dessutom finns frågan om hur vi bättre lockar och behåller nya medlemmar. En enkel enkät
bifogas kallelsen. Fyll i och lämna på mötet.
”Medlemmarnas kväll” i form av bildvisning. Denna gång efterlyser vi bilder från utflykten till
Tantolunden i juni och andra sommarbilder du vill dela med dig av. Max ca 10 bilder per person och
som vanligt i JPEG och längsta sida max 700 pixlar. För att få en smidig bildvisning ska du sända
dina bilder före mötet senast 28 augusti via email till: sekreterare@enskedefotoklubb.se.
Visning av bilder från Gagnefs Fotoklubb. Vi röstar fram en favoritbild.
Bildvisning av Malmö 8:e Internationella utställning.
Inlämning av bilder till KM etapp 3, kollektioner.
Observera reglerna nedan och inlämningsadressen för digitala bilder: km@enskedefotoklubb.se.
Inlämning av bilder till SVEFO 09. Bilderna kan också lämnas direkt till K-G, dock senast 27
september.

Kommande klubbmöten:
6 oktober
• Bland annat redovisning av KM etapp 3,
kollektioner.
• Extra årsmöte i anslutning till klubbmötet för val
av ordförande. Separat kallelse sänds ut.

3 november
• Inlämning av bilder till KM etapp 4, enstaka
bilder utan tema.

KM-REGLER:
Varje medlem får delta med max 3 bilder i varje klass per tävlingsomgång.
När det är kollektionstävling får varje fotograf deltaga med en kollektion per klass.
En kollektion består av 3-5 bilder.
I varje klass får bilderna vara i svartvitt eller färg.
Ingen bild får delta i mer än en etapp. Bilder från tidigare årgångar av KM får inte delta igen och inte
heller bilder som blivit prisbelönta i tävlingar anordnade av Riksförbundet (RSF) eller något
distriktsförbund, exempelvis SVEFO.
Påsiktsbilder
• Påsiktsbilder ska vara monterade på tunn kartong.
• Största tillåtna format, inklusive passepartout är 30 x 40 cm.
• Minsta tillåtna format, inklusive passepartout är 20 x 20 cm.
• Bilderna ska vara märkta med tävlandes namn och bildtitel/nummer på baksidan i övre vänstra
hörnet (sett från baksidan)
Projektionsbilder
Ordförande: Lasse Thulin  070-995 13 31
Kassör: Göran Hallin  070-552 13 29
ordforande@enskedefotoklubb.se
kassor@enskedefotoklubb.se
Sekr.: Dick Eriksson  073-551 36 49
Web:Niclas Svedlund070-877 88 40
sekreterare@enskedefotoklubb.se
web@enskedefotoklubb.se

Utflykter: K-G Gramén  073-353 00 20
utflykt@enskedefotoklubb.se
Tävlingar: K-G Gramén073-3530020
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Projektionsbilder består av en digital bildfil, alternativt av ett diapositiv monterat i 5x5 eller 7x7 glasad
ram.
För diabilder gäller: När diabilden betraktas rättvänd skall på ramen finnas angivet tävlandes namn,
klubb och bildtitel (eller nummer) samt i dess nedre vänstra hörn en röd punkt. Diabilderna lämnas till
tävlingsansvarig vid inlämningsmötet.
För digitala bildfiler gäller:
• Bilder ska lämnas in via e-post till km@enskedefotoklubb.se
• Inlämning sker senast k.l. 23.59, vid datum för aktuellt inlämningsmöte.
• I undantagsfall kan bilden tas med på CD till tävlingsledaren.
• Inlämningen skall märkas med tävlandes namn samt bildtitlar.
Förslagsvis: Initial-KMx-titel-unikt_löpnummer.jpg. (Ex: NS-KM09e3-001.jpg)
• Bilderna ska vara sparade i jpg-format (JPEG) och gärna med en låg grad av komprimering för
att inte förlora för mycket kvalitet.
• Bilden skall vara i RGB-färg.
• Den längsta sidan får vara högst 700 pixlar lång.
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