Klubbaktuellt 3/05
Klubbmöte tisdagen den 1 mars 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:
•
•
•
•

Årsmöte
Fika på klubbens bekostnad
Caxa visar bilder
Medlemmarna visar bilder i mån av tid

Årsmöte
Klubbmötet inleds med årsmöte. På årsmötet skall förutom de vanliga punkterna avhandlas en uppdatering av
KM reglerna för att göra dem mer lätt förstådda, samt anpassa den digitala klassen till SVEFOs digitalregler. Se
förslaget till de nya reglerna bifogade.

Medlemskort och Medlemsavgiften
De som har betalt medlemsavgiften för 2005-06 kommer inte få något medlemskort med detta utskick. Kommer
med nästa klubbaktuellt. Och har du inte redan betalt medlemsavgiften för året 2005-06 så är det dags 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 automatiskt.

RSFs Digitalsalong
RSF anordnar under våren en digitalsalong. Sista dag för att ladda upp sina bilder samt betala deltagaravgiften
kommer var den 18 mars. Avgiften på 50 kr betalas in till klubbens postgiro märkt digitalsalong samt tävlandes
namn. För regler se nedan.

Kommande Klubbmöten 2005
1 mars
Årsmöte, Caxa visar bilder
5 april
Inlämmning av etapp 2 i klubbmästerskapet.
3 maj
Redovisning av KM

Kalendarium
1 mar Klubbmöte
5 april Klubbmöte
9 april Redovisnig Bild-05
3 maj Klubbmöte
27-29 maj Riksfotostämma (RIFO)
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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Rabatter:
Enskede Fotoklubbs medlemmar har rabatter på Holly Foto, Diabolaget, samt OdenLab.

Annonser:
Ledig plats finnes i svartvitt mörkrum. Bra teknisk utrustning. Trevligt mörkrum på bastugatan. Hyra endast
1000.- kvartal. Kontakta Lena Andersson. Mailadress: sannalena2000@yahoo.se Tel. 08-715 07 80.

Resultat för klubbmästerskapet 2005
Första etappen
Antagen bild ger 5 p, ej antagen 2 p.
Påsikt
Oliver Rod 12p, Mikael Jansson 12p, Jan Bek 9p, Bror Lord 9p, Anders Stengård 7p, Anna-Karin Ericsson 5p
Digitalt
Anders Stengård 10p, Oliver Rod 9p, Tobias Ottosson 9p, Anders Lindwall 7p, Peter Bruselid 7p, Anna-Karin
Ericsson 7p, Tommy Broeng 5p, Johan Säfström 5p, Mikael Jansson 2p.
Dia
Bror Lord 9p, Anna-Karin Ericsson 5p, Martin Hjort 5p

Resultat efter en etapp:
Påsikt
1.
Olivier Rod
Mikael Jansson
3.
Jan Bek
Bror Lord
5.
Anders Stengård
6.
Anna-Karin Ericsson

Digitalt
1.
Anders Stengård
2.
Olivier Rod
Tobias Ottosson
4.
Anders Lindwall
Peter Bruselid
Anna-Karin Ericsson
7.
Tommy Broeng
Johan Säfström
Mikael Jansson

12
12
9
9
7
5

10
9
9
7
7
7
5
5
2

Färgdia
1.
Bror Lord
2.
Anna-Karin Ericsson
Martin Hjort

9
5
5

Sammanlagt
1.
Oliver Rod
2.
Bror Lord
3.
Anders Stengård
Anna-Karin Ericsson
5.
Mikael Jansson
6.
Tobias Ottosson
Jan Bek
8.
Anders Lindwall
Peter Bruselid
10.
Tommy Broeng
Marint Hjort
Johan Säfström

21
18
17
17
14
9
9
7
7
5
5
5

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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RSF inbjuder till Digitalsalongen 2005
Salongen avser digitalbild, enstaka bild. Motivvalet är fritt. Bilderna bör vara nytagna och får inte ha
blivit prisbelönta vid tidigare utställningar/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 punkter. En liggande bild får vara max 700 punkter bred, en stående bild max 700
punkter hög. Bildfilens storlek bör hållas mindre än 250 kB. 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 Ängelholm i maj. De uttagna bilderna kommer att användas för RSFs programtjänst och
presenteras på RSFs hemsida.
Insändande av bilder
§ Enskede FK kommer utse en ansvarig som man kontaktar för att få lösenord för att kunna ladda
upp bilderna. Kommer bestämmas till klubbmötet. För att ta reda på vem det är kontakta Magnus
Fröderberg eller Magnus Westerlund.
§ Bilderna skall laddas upp av deltagarna själva via länken Digitalsalongen på RSFs hemsida
www.rsffotoklubbar.org/digitalsalongen/. Här 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 till Enskede FKs postgiro 91 74 61-6 och märkes ”Digitalsalong 2005”
samt med den tävlandes namn.
Datum
§ 20 mars är sista datum för respektive klubbs tävlingsansvarige att godkänna klubbens bilder.
§ Respektive fotograf kan ladda upp sina bilder under perioden 10-18 mars för att klubbens
tävlingsansvarige ska hinna godkänna bilderna.

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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Förslag till uppdaterade

Regler för Klubbmästerskapet - KM

Syfte
Klubbmästerskapet (KM) har ett antal syften:
Att sporra för medlemmarna att fotografera.
Att utgöra ett forum för medlemmarna att få visa sina bilder och få se andras.
Att en vettig och konstruktiv kritik av alla inlämnade bilder ges.
Att aktiva bilddiskussioner främjas.
Att genom förutbestämda motton kunna jämföra hur olika fotografer tolkar samma uppgift.
Att få tillfälle att prova bilder/bildidéer inför externa tävlingar.
Att, kort sagt, få en möjlighet att vidga sina fotografiska vyer.

Omfattning
Klubbmästerskapet består av fyra etapper under ett kalenderår:
Etapp 1. Tema, enstaka bilder.
Etapp 2. Enstaka bilder
Etapp 3. Kollektion
Etapp 4. Enstaka bilder
Varje etapp utgör en tävlingsomgång.

Klasser
I varje etapp kan man tävla i följande klasser:
• Digital
• Påsikt
• Dia
I varje klass får bilderna vara i svartvitt eller färg.

Regler
Varje medlem får delta med max 3 bilder i varje klass per tävlingsomgång.
När det är kollektionstävling får varje fotograf delta med en kollektion per klass.
En kollektion består av 3-5 bilder.
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 distriktsförbund.

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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Påsikt
Påsiktsbilder ska vara monterade på tunn kartong. Största format är 30 x 40 cm och minsta format är
20 x 20 cm (inklusive passepartout). Bilderna märks med tävlandes namn, klubb och bildtitel/nummer
på baksidan i övre vänstra hörnet (sett bakifrån).

Dia
Diabilder skall vara monterade i glasad ram. Tillåtna format är 5x5 och 7x7 cm. När diabilden
betraktas rättvänt skall på ramen finnas angivet tävlandes namn, klubb och bildtitel (eller nummer) samt
i dess nedre vänstra hörn en röd punkt.
En kollektion får bestå av 3-5 bilder. Förutom märkning enligt ovan skall de också numreras inbördes.

Digitalt
Antal bilder
Högst tre bilder får lämnas in i klassen.
Lagringsmedium
Bilder lämnas in på CD eller DVD. I undantagsfall kan även bilden även mejlas till tävlingsledaren.
Skivan/inlämningen skall märkas med tävlandes namn, klubb, samt bildtitlar. Bildernas filnamn och
bildtitel skall paras ihop.
Format
Bilderna ska vara sparade i jpg-format (JPEG) och gärna med en låg grad av komprimering för att inte
förlora för mycket kvalitet. Bilden ska vara i RGB-färg.
Storlek
Den längsta sidan får vara högst 700 pixlar lång.
Pixeltätheten (antal pixlar per tum) får variera, men vi rekommenderar 72 pixlar per tum.
Färg/svartvitt
Bilderna får vara både i färg och svartvitt.

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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Bedömning
I varje klass skall juryn antaga (=välja ut) ungefär 50 procent av bilderna, dock max 10 bilder och minst
3.
Inlämning av bilder till en etapp görs vid ett månadsmöte och resultatet redovisas på följande
klubbmöte. Bedömningen skall i mesta möjliga mån utföras av en extern jury.

Poängberäkning
Antagen enstaka bild ger 5 poäng. Ej antagen enstaka bild ger 2 poäng.
Antagen kollektion ger 10 poäng. Ej antagen kollektion ger 4 poäng.
Poängen summeras efter varje etapp per fotograf. På decembermötet koras:
Bäste fotograf per klass = Klassegrare
Bäste fotograf totalt = Klubbmästare
Klassegrare får diplom. Klubbmästaren får diplom och plakett.

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

