Klubbaktuellt 2/05

Klubbmöte tisdagen den 1 februari 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:
•
•
•
•

KM Redovisning av juryman Jonas Lindkvist
Bildvisning av juryman Jonas Lindkvist
Digitalkvarten
Inlämning Bild-05 om den inte görs via epost

Juryman
Jonas Lindkvist är juryman. Arbetar som fotograf på DN och är världens näst bästa sportfotograf.

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 detta klubbaktuellt.

Bild-05
Bild tävlingen är en SVEFO tävling där klubben har en lång historia av framgångar. Vi skall väl inte vara sämre bara
för att den har blivit digital. Dessutom är klubben ansvarig för denna tävling i år. Så sätt igång och förbered dina
bilder. De skall vara inskickade per epost till info-bild05@enskedefotoklubb.nu senast 20 februari eller om du vill
lämna in dem på CD eller diskett så måste det göras på detta klubbmöte. Tävlingen är för enstaka bilder i de två
grupperna svart/vit och färg. Startavgiften är 75 kronor per fotograf som betalas till Enskede Fotoklubbs
postgirokonto 91 74 61-6 senast den 20 februari. Glöm inte märka talongen bild-05 samt ange avsändare! Frågor om
tävlingen besvaras på e-post info-bild05@enskedefotoklubb.nu eller per telefon 08-642 63 55 Peter Bruselid och 08640 05 29 Jan Bek. För regler se längre ner i klubbaktuellt. Notera att klubben har rätt att välja ut vilka bilder som
deltagare i tävlingen i klubbens namn .

Vinterutflykt
Lördagen den 19 februari är det vinterutflykt till Trosa. Om du vill följa med på denna trevliga händelse med samvaro,
fotografering, fika och förhoppningsvis strålande vinterväder så behöver du anmäla dig. Detta gör man till Anders
Stengård (anders.stengard@branneriet.se, tel. 08-668 59 24) senast måndag den 13 februari. Avresan sker 10.00
troligen från Liljeholmen och resan görs genom samåkning. Mer information direkt från Anders.

Bildbedömning
Värnamo FK vill ha hjälp att bedöma en tävling. Är du intresserad att deltaga i en grupp om tre personer som
bedömer ett 30-tal bilder och gör en skriftlig redovisning under februari? I så fall kontakta Magnus Fröderberg senast
på klubbmötet 1 februari.

Motioner
I mars är det årsmöte och styrelsen behöver eventuella motioner senast 1 februari.

Ordf. Magnus Fröderberg (38 17 82
e-mail: magnus@froderberg.com
Sekr. Magnus Westerlund (751 33 45
e-mail: mwesterlund@bredband.net

Tävl.ledare
Web-master Peter Bruselid
e-mail: pbruselid@chello.se

Kassör Martin Wasielewski ( 645 48 68
email: w.a.s.s.e@bredband.net
Postgiro 91 74 61-6
http://www.enskedefotoklubb.nu
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Kommande Klubbmöten 2005
1 mars
Årsmöte, Besök av fotograf
5 april
Inlämmning av etapp 2 i klubbmästerskapet.

Kalendarium
1 feb
19 feb
20 feb
1 mar
5 april
9 april
3 maj

Klubbmöte
Vinterutflykt
Sista inlämningsdag Bild-05
Klubbmöte
Klubbmöte
Redovisnig Bild-05
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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BILD-05
Målsättning
Genom att årligen utlysa DIGITALBILD-tävlingen ges
fotograferna i fotoklubbarna ett forum att visa upp
sina bästa bilder i digital teknik. Med hjälp av en
bildkunnig och kompetent jury som under trevliga
former får motivera sitt urval av våra bilder bör vi få
konstruktiva, utvecklande och inspirerande
kommentarer till bilderna.

Tävlingen
DIGITALBILD-tävlingen består av två grupper med
enstaka bild:
• Svartvita bilder
• Färgbilder
Varje fotograf får deltaga med max 3 bilder per
grupp.

Utmärkelser
I varje grupp rangordnas tio bilder. Alla rangordnade
bilder tilldelas ett diplom. Dessutom kan ett antal
bilder bli hedersomnämnda. Detta innebär att de
hedersomnämnda inte har samma höga status som
de rangordnade men ändå kommer att visas och
kommenteras vid redovisningen. Bästa fotograf
respektive klubb tilldelas diplom.

Poängberäkning
Bästa fotograf respektive bästa klubb utses genom
att summera deras respektive poäng i båda
grupperna. Poängberäkningen sker enligt följande:
Bästa placering 11p, sedan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1p i
rangordningen. Hedersomnämnda bilder får ett
plustecken (+). Plustecknen användes för att söka
skilja respektive fotograf och fotoklubb vid lika poäng.

Standardregler för
digitalbildstävlingen
• 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.
• Motivvalet är fritt. Bilderna bör helst vara nytagna
och får ej blivit prisbelönta vid tidigare
utställningar/tävlingar inom RSF och SVEFO.
• Bilderna får behandlas/manipuleras i
bildbehandlingsprogram så som Photoshop.
• Bilderna skall vara nedsparade i JPEG-format med
längsta sida max 700 pixlar. Bilden får dock inte bli
större än 300 KB.
• Spara bilderna med ett namn som identifierar
klubb, fotograf och klass. T ex Enskede Fotoklubb,
fotograf Morgan Edström och färgbild nr 1 ger ett filnamn EFK_ME_F1.JPG. För svartvit bild
EFK_ME_S1.JPG).
• Bilder godkända för publicering (anges vid
inlämning) kan komma att läggas upp på SVEFOs
och arrangörsklubbens respektive hemsidor.

Rekommendationer
• Ange gärna en bildtitel. (Photoshop ger även en
möjlighet till ytterligare information, t ex bildtitel,
om ni använder File, File Info. Skriv dock inte
fotografens namn då Juryn måste ha avidentifierade
bilder när de gör sin bedömning.)
• Använd inte snarlika bilder i de två klasserna.
• Färgprofilen kan vara antingen AdobeRGB eller
sRGB. sRGB rekommenderas då bilderna kommer
att visas med dataprojektor.
Varför bilden storlek skall ha längsta sida 700 pixlar?
Anledningen är att via en datorprojektor visas
bilderna på en yta som vanligen ligger på en
upplösning 1024 x 768 pixlar. För att få plats med
nödvändig info och för att bilderna, i möjligaste mån,
blir presenterade på likvärdigt sätt anges en aktiv
bildyta på 700 x 700 pixlar. Det gör att bildernas
längsta sida skall vara max 700 pixlar, oavsett om
de är tagna som landskap (liggande) eller porträtt
(stående). Följaktligen så får en kvadratisk bild störst
utnyttjad visningsyta.

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

