Klubbaktuellt 2/04
Klubbmöte tisdagen den 10 februari 2004
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:
•
•
•
•

Redovisning av Klubbmästerskapet etapp 1 2004, av Midsommargårdens FK.
Klubbmästaren och klassegrarna i KM 2003 visar sina tävlingsbilder.
Fortsatt diskussion om framtida klubbmästerskapet.
Fri bildvisning.

Ny dag och Lokal
Pågrund av Skarpnäcks kulturhus kommer vi inte längre kunna ha mötena på första måndagen i månaden. Istället
kommer det bli första tisdagen i månaden, förutom det nästa mötet (februari) som blir en vecka senare, tisdagen
den 10 februari. Vi kommer också behöva byta rum i kulturhuset till B salen, där vi hade decembermötet. B-salen
är alltså den andra salen på höger sida.

Fri bildvisning
Då vi inte har en jury som visar bilder, finns det på detta möte gott om tid för er medlemmar att visa bilder. Så vi
hoppas att DU har några intressanta bilder att ta visa.

KM i Framtiden
På senaste klubbmötet var det en lång och givande diskussion om klubbmötet. Styrelsen har nu tagit hänsyn till
dessa åsikter och tagit fram ett nytt förslag. Det är bifogat längre ner i klubbaktuellt. Diskussion om detta hålls på
klubbmötet.

Vinterutflykt
Den 7 februari har vi en utflykt till Uppsala med Slottet
och botaniska trädgården som mål. Vi samlas vid
domkyrkans ingång kl. 11.00, se karta. För de som åker
kollektivtrafik till Uppsala kan vi rekommendera att
man tar tåget som avgår från Stockholms central kl.
10.10, och ankommer Uppsala station 10.50. Om du
tänker deltaga var vänlig och anmäl detta till Kjell
Hedval, tel. 604 54 09, eller epost:
hedvall.kj@telia.com, senast fredag den 9 februari.

Fikalista
Bifogad nedanför är listan med de grupper som
ansvarar för att inköpa och sköta om fikaserveringen på
kommande klubbmöten. Vi börjar med grupp 1 som
ansvar för mötet den 10 februari och fortsätter sedan i
nummer ordning. Den ansvariga gruppen måste se till att någon/några i gruppen utför uppgifterna. Har ni frågor
så ta dessa med antingen Martin Wasielewski (w.a.s.s.e@bredband.net, tel 08-645 48 68) eller Elin Zetterstrand
(tilogirf@hotmail.com, tel. 08-10 01 63).
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Digitalabild 2004
Det är rätt bråttom om du vill deltaga i SVEFOs tävling Digitalbild 2004. Du måste has genomfört alla steg nedan
senast den 12 februari. Och för de som inte kan ladda upp sina tävlingsbilder själva så går det att ta med dem till
klubbmötet och vår tävlingsansvarig Lars Thulin (tel. 08-740 25 08, alt. epost: u87413108@telia.com) ombesörjer
att de laddas upp. Har du några frågor kan du också kontakta honom. Den officiella inbjudan bifogas nedan, och
innehåller format, etc. som behövs för att deltaga.
Om du vill tävla skall du göra följande saker:
1. Kontakta Lars Thulin för att få lösenord till tävlingens hemsida, samt anmäla att du tävlar för klubben.
2. Betala in 100kr på Enskede FKs postgiro 91 74 61-6, ange Digitalbild 2004 samt namn som meddelande till
klubben. Om du använder Internet för att betala är det särskilt viktigt att du anger namn i meddelandefältet.
3. Ladda själv upp dina tävlingsbilder på http://www.ufs.has.it/.

Medlemsavgiften
Det är dags att betala in medlemsavgiften för nästa år 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 adress angiven
hos klubben får med denna kallelse ett inbetalningskort. Har du inte fått något eller tänker betala över Internet:
Ange i meddelandefältet: Att betalningen avser medlemsavgift, Med Namn och Adress för vem betalningen avser.
Betala till Postgiro 91 74 61-6. Sista betalningsdag är 31 mars.

Adresslista
Med detta klubbaktuellt distribueras också en adresslista till alla medlemmar. Kontrollera dina uppgifter så att de
stämmer. Om något är fel eller uppgifter saknas, var vänlig meddela Magnus Westerlund. För några medlemmar
saknar vi postadress. Jag vore mycket tacksam om dessa vill hör av sig. Är det några problem med utskick, etc., så
hör av dig så reder vi ut dem.

Webansvarig
Klubben behöver någon som är intresserad av att var ansvarig för klubbens websidor. Arbetet går framför allt ut på
att underhålla sidorna med information från styrelsen och andra källor, men även viss vidare utveckling. Är du
intresserad kontakta ordförande Magnus Fröderberg., tel 550 105 89.

Kommande Klubbmöten:
Mars: Bildvisning av känd fotograf, vem är ännu inte klar.
April: Minitävling, Digitalteknik. Visning av bilder från Vinterutflykten.

Kalendarium: (se även vår hemsida för aktuell information)
10 feb.
2 mars
21 mars
6 april
4 maj
1 Juni
7 sep

Klubbmöte, Redovisning av KM etapp 1.
Klubbmöte och Årsmöte
Redovisning av DIGITALBILD 2004
Klubbmöte, Inlämning KM etapp 2
Klubbmöte, Redovisning av KM etapp 2
Klubbmöte
Klubbmöte, Inlämning av KM etapp 3, kollektion.

Annonser:
Vill du annonsera i klubbaktuellt? Hör av dig till sekreterare Magnus Westerlund senaste en vecka efter ett
klubbmöte för att få med din annons i nästa klubbaktuellt.

Fika Ansvariga:
Februari: Lena Andersson, Dick Eriksson, Rolf Larsson, Anders Stengård

Meddela eventuella adressändringar etc till sekreteraren
Enskede Fotoklubb, c/o M. Westerlund, Kaskögatan 24, 164 76 Kista
alternativt via e-post: m.westerlund@privat.utfors.se
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Inbjudan till DIGITALBILD 2004

Uppsala Fotografiska Sällskap inbjuder alla fotoklubbar/enskilda medlemmar
inom SVEFO till DIGITALBILD 2004.
Bedömning
Juryn består av några uppsalafotografer. Denna jury kommer att utifrån sin syn på bilderna ta ut de tio bästa i
respektive klass. Deltagande klubbar får en CD med samtliga deltagande bilder. CD:n delas ut direkt efter
redovisningen, klubbar som inte kan närvara får CD:n per post.
Juryn får JPEG-bilderna i inskickad originalstorlek. För presentation och på hemsidan kan bilderna behövas skalas
ned något för att bli hanterbara.

Redovisning
Redovisningen sker söndagen den 21 mars 2004 i NBV:s lokaler, TR-salen på bottenvåningen,
Bangårdsgatan 13 i Uppsala. Lokalen ligger mittemot järnvägsstationen. Bildspel med alla bilder. Kaffe, te och
bröd finns till försäljning. Diplom delas ut. Öppet kl. 11.00 – 16.00. Juryns redovisning startar kl. 12.00.

Övrigt
•
•
•

Startavgiften 100 kr per fotograf, betalas klubbvis till Uppsala Fotografiska Sällskaps postgiro 17 69 57-9 av
tävlingsrepresentanten. Var noga med att ange klubb på inbetalningen.
Senaste inlämning och betalning torsdagen 2004-02-19
Frågor om tävlingen besvaras av Lise-Lott Wesslund Tel. 018-30 15 28, Mobil. 070-89 222 96, E-post:
lottawesslund@hotmail.com

Tävlingsregler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tävlingen är öppen för alla anslutna fotoklubbar/enskilda medlemmar i SVEFO.
Två klasser: färg enstaka (F) och svartvitt enstaka (S). Max 3 st. bilder per deltagare i varje klass. Bilderna
får inte ha varit placerade eller utställda i tidigare SVEFO eller RIFO tävlingar.
Bilderna får behandlas/manipuleras i bildbehandlingsprogram så som Photoshop.
Motivvalet är fritt. Bilderna bör helst vara nytagna och får inte ha prisbelönats vid tidigare
utställningar/tävlingar inom RSF/RIFO och SVEFO. Varje fotograf rekommenderas att inte använda samma
eller snarlik bild i mer än en grupp.
Bilderna skall vara nedsparade i JPEG-format, max 896 punkter bred och max 672 punkter hög. Färgprofil
Adobe RGB.
Bilder godkända för publicering (anges vid uppladdningen) kan komma att läggas upp på SVEFO:s och
UFS:s respektive hemsidor.
Varje klubb utser en tävlingsansvarig person, som kommer att utgöra kontakten mot UFS. Bilderna skall
laddas upp av deltagarna själva via en länk på UFS:s hemsida http://www.ufs.has.it/ Ett enkelt formulär
skall fyllas i elektroniskt och bilderna laddas upp till en server för denna tävling.
Tävlingsansvarig kommer att få ett lösenord av Palli Kristmundsson och tävlingsansvarig kan i sin tur ge
enskilda medlemmar lösenord. Skicka ett mejl till Palli (palli.kristmundsson@telia.com) och ange vem
som är klubbrepresentant, meddela telefon och e-postadress så att vi kan nå dig.
Tävlingsansvarig godkänner klubbens alla medlemsbilder innan bilderna kan delta i tävlingen. Bilderna får
inte vara större än angiven maxstorlek.
Ange gärna titel på bilden. (Photoshop ger även en möjlighet till ytterligare information, t ex bildtitel, om
ni använder File, File Info, Title. Skriv dock inte fotografnamn i File Info då juryn måste ha avidentifierade
bilder när de gör bedömningen)

Välkomna att deltaga!
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Framtida KM i Enskede Fotoklubb
Den diskussion vi hade vid förra mötet angående utformningen av KM var bra och klargörande.
Efter att ha sammanställt synpunkterna har styrelsen kommit fram till följande:
• Mörkrumsarbetet ligger medlemmarna varmt om hjärtat.
• Ingen säger nej till en digital klass.
• Det finns en stor rädsla för att överföringen av bilder till digitalt format ska försämra
bilderna.
Styrelsens förslag till nya regler för KM ser därför ut på följande sätt:
Tävlingen avgörs i tre klasser:
• Påsiktsbilder
• Diabilder
• Digitalbilder
Det innebär att uppdelningen mellan svart-vitt och färg tas bort.
I påsiktsklassen ska bilderna, precis som nu vara monterade, och av en viss storlek. Men
färgbilder och svartvita bilder får tävla sida vid sida. Detsamma gäller diaklassen. Där kommer det
i fortsättnignen också gå att tävla med svartvita bilder, om nu någon skulle vilja det. I
digitalklassen görs heller ingen uppdelning mellan färg och svartvitt.
Påsiktsbilderna kommer att reproduceras digitalt, men det är enbart för redovisning, alltså samma
förhållande som gällt för de diareproduktioner vi hittills gjort. Bedömningen görs på originalen.
Indelningen görs sålunda i fortsättningen efter den teknik som används för presentationen inte
efter innehållet i bilden. Det är betydligt mer logiskt än idag.
Fördelar:
• vi behåller hantverket i mörkrummet,
• vi gör det fortfarande möjligt att ta bilder direkt från vår tävling till andra tävlingar,
• vi för in digitalbilderna på allvar, vilket gör att vi anpassar oss till den tekniska utvecklingen
och därmed gör klubben attraktiv för den unga generationen.
Principen att jämställa färg och svartvitt används redan i Rifos bildsalong
vi behåller tre klasser i tävlingen, att utöka till fyra blir krångligt och gör juryarbetet svårare.
Nackdelar:
• kan vara svårt till en början att jämställa färg och svartvitt, men vi tror att det är en vanesak.
Alternativ:
Det enda alternativet vi kan tänka oss är att vi behåller nuvarande indelning med färg påsikt,
svartvitt påsikt och en diaklass samt utökar med en digitalsalong en eller två gånger per år. Men
det känns som en mindre logisk uppdelning och det är svårt att motivera att en klass sätts på
undantag, speciellt eftersom det är den där utvecklingen sker idag.

Styrelsen i Enskede Fotoklubb

Meddela eventuella adressändringar etc till sekreteraren
Enskede Fotoklubb, c/o M. Westerlund, Kaskögatan 24, 164 76 Kista
alternativt via e-post: m.westerlund@privat.utfors.se
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Grupper som är ansvariga för Fika
Grupp 1
Andersson, Lena
Eriksson, Dick
Larsson, Rolf
Stengård, Anders
Grupp 5
Sundberg, Percy
Andersson, Robert
Eriksson, Hans
Lav, Johan
Grupp 9
Finessi, Patrizia
Lindmark, Anders
Thulin, Lars
Baumann, Erika
Grupp 13
Tibom, Robert
Bek, Jan
Friberg, Kenneth
Lord, Bror
Grupp 17
Elmerstad, Bengt
Gramén, Johan
Molin, Jan
van der Veen, Jan

Grupp 2
Warping, Svante
Broeng, Irene
Hakkert, Bastiaan
Olsson, Kenneth
Grupp 6
Petré, Åsa
Westerlund, Magnus
Cassel, Anders
Hedvall, Kjell
Grupp 10
Carlsson, Bengt
Hjort, Martin
Rydstål, Bo
Zetterstrand, Elin
Grupp 14
Nilsson, Bo
Åhlund, Anki
Effler, Kristina
Johansson, Sven-Erik
Grupp 18
Bergström, Per-Olof
Gramén, K-G
Josefsson, Erik
Selander, Daniel

Grupp 3
Andersson Linda
Eriksson, Helena
Larsson, Ulf
Strandell, Christer
Grupp 7
Lepp, Merike
Svensson, Kristina
Augustsson, Jane
Eriksson, Kent
Grupp 11
Baumann, Richard
Fredrikson, Jan
Lindner, Lars
Thunberg, Björn
Grupp 15
Lorenz, Siegbert
Ullvén, Anders
Bengtsson, Madeleine
Fröderberg, Magnus
Grupp 19
Sjölund, Håkan
Wahlén, Håkan
Emilson, Bertil
Karlsson, Rune

Grupp 4
Wasielewski, Martin
Broeng, Tommy
Hallin, Göran
Persson, Carina
Grupp 8
Hermansson, Jerry
Rehnfeldt, Britt
Zebühr, Göran
Dahlberg, Annika
Grupp 12
Åfreds, Johanna
Dahlberg, Inger
Holtin, Axel
Sadat, Ramin
Grupp 16
Jonsson, Rune
Segerström, Stig
Berg, Tomas
Ekekrantz, Fatima

Vi startar med grupp 1 den 10 februari, sedan kommer vi gå i nummerordning. Gruppen är gemensamt ansvariga
för att det serveras fika på klubbmötet. . Har ni frågor så ta dessa med antingen Martin Wasielewski
(w.a.s.s.e@bredband.net, tel 08-645 48 68) eller Elin Zetterstrand (tilogirf@hotmail.com, tel. 08-10 01 63).

Fikainstruktion
Inhandla bryggkaffe och fikabröd till omkring 30 personer.
Sätt på kaffekokaren klockan 18.30. På kaffeapparaten finns närmare beskrivning av hur man går tillväga.
Fyll apparaten med kallt vatten. Till en kanna behövs 125 gram kaffe eller hälften av melittan. Använd en av
sidorna till kaffebryggning och den andra till att endast värma tevatten. Gör två kannor av vardera. En kanna ger
en fylld termos. Se till att hälla upp kaffet och tevattnet i termosar markerade med texten ”kaffe” respektive ”te”.
Ställ fram koppar, fat och teskedar på bordet och förbered med kaffebröd, socker, mjölk och servetter.
Ställ även fram något att lägga kaffepengarna i, 15 kronor per person.
Plocka av och diska så att disken är färdig innan klockan 22.

Checklista för vad som skall ställas fram:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

2 st termosar kaffe
2 st termosar te
2 fat med kaffebröd
glas med teskedar
kopp med bitsocker
kanna mjölk
koppar
fat
servetter
pengabunke
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