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Klubbaktuellt 5/05
Klubbmöte tisdagen den 3 Maj 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:
• Redovisning av etapp 2 av KM-05
• Bildvisning av juryman Jonas Lindkvist från DN
• Filmvisning ”Mästerfotografer”
• Fika
Juryman

Juryman är Jonas Lindkvist på DN som är en av landets bästa pressfotografer och även blivit utnämd till världens
näst bästa sportfotograf.

Styrelsen 2005

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör/Fikaansvarig
Tävlingsansvarig/Jury samordnare/Utflyktsansvarig
Webbmaster /Teknikansvarig
Mörkrumsansvarig/Representant i Skarpnäcks kulturkommitté
Biblioteksansvarig

Magnus Fröderberg (omvald av årsmötet)
Anders Lindvall
Tobias Ottosson
Ann-Sofi Ohlson
Anders Stengård
Peter Bruselid
Annika Jonsson
Elin Zetterstrand

Digitalbild 05

Trenden är tydlig - att tävla med digitala bilder är populärt. I år stod Enskede fotoklubb för värdskapet i den årliga
tävlingen för digitala bilder inom SVEFO, Östra Svealands fotoklubbar. Sammanlagt skickades 291 bilder in, varav
173 i färg och 188 i svartvitt, av 63 deltagare i 13 klubbar.
Bland klubbarna placerade sig Enskede Fotoklubb bäst. Vinnare i färgklassen blev Jim Emanuelsson från
Sundbybergs FK och i svartvitt vann Olivier Rod från Enskede FK.
Vid redovisningen i Skarpnäcks kulturhus den 9 april berättade domaren Göran Segeholm om olika sätt att bedöma
bilder på. Göran berättade att han själv bedömde bilder utifrån vilka känslor bilderna förmedlar och inte beroende
på motiv eller hur skickligt bilderna är tagna.
Övriga diplomerade fotografer från Enskede FK är: Kjell Hedvall, Magnus Westerlund, Anders Lindvall, Tobias
Ottosson och Lasse Thulin. Mikael Stålsäter fick hedersomnämnande.

Medlemskort och medlemsavgiften

De som har betalt medlemsavgifter får ett medlemskort med denna kallelse. Några har redan fått medlemskort på
föregående månadsmöte. Har du betalt men ändå inte fått ett medlemskort - kontakta kassören.
Om du inte redan betalt medlemsavgiften för året 2005-2006 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 måste du också ange hela din adress. För de som betalar med Internetbank så anges endast kontoägarens
namn, ej adressen automatiskt. Så tänkt på att specificera om så är fallet.
Ett antal medlemskort delades ut på föregående månadsmöte, dessa saknade en stämpel märkt ”Enskede
Fotoklubb”, som behövs för att styrka vilken klubb medlemskapet gäller. Ni som fick ett sådant kort, ber vi ta med
detta på maj-mötet för att få denna stämpel.
Vid frågor om medlemskort och/eller medlemsavgift vänligen kontakta föreningens kassör, Ann-Sofi Ohlson.
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Sekr. Tobias Ottosson  745 28 21
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Utflykt till Antroposoferna i Ytterjärna
7 September
* Bildvisning UngNy-gruppen
* Allmän bildvisning av sommarbilder
Visa dina bilder från sommaren. Skicka in max fem bilder per mejl, dessa kommer sedan att läggas in i ett
trevligt bildspel som vi avnjuter på mötet. Mer info kommer.
* Bilddiskussion i grupp
Alla medlemmar uppmanas att ta med sig en till tre pappersbilder på temat sommar.
* Pixelprovning – ett smakfullt smaktest

Studiebesök

Den 2 maj har vi bokat in ett studiebesök hos fotograf Thron Ullberg vid Hammarby Fabriksväg 31.
Intresserade kan anmäla sig till Axel Holtin, mobil:070 344 54 41 hem:609 08 26
axel.holtin@fortum.com. Mer information ges också av Axel. Välkomna!

En annorlunda fotoutflykt till SM i Trial
Söndagen den 5 juni hålls en SM-deltävling i sporten Trial hos MC-klubben Tiger Mk i Gladö Kvarn Huddinge.
För er som inte vet vad Trial är kan man kort beskriva det som konsten att ta sig över svåra hinder, typ
stenbumlingar och annat skrot med en motorcykel, utan att tappa balansen och sätta ner foten i marken. För att
lyckas med detta krävs ett mycket gott balanssinne och förmågan att förflytta sin tyngdpunkt på rätt sätt samtidigt
som man ibland måste gasa på och göra rejäla hopp med motorcykeln.
Som ni säkert kan tänka er finns det goda chanser till att ta riktigt spektakulära och spännande bilder!
Vi tänkte försöka få ihop ett så stort gäng som möjligt och tillsammans få en härlig upplevelse ute i skogen så ta
chansen och häng med på en annorlunda och kul utflykt!
Skicka in en intresseanmälan så återkommer vi längre fram med de praktiska detaljerna!
Anmälan kan skickas till Anders Lindvall
anders.lindvall@gmail.com
P.s. Det krävs bil för att ta sig till klubben så det är bra om vi kan ordna samåkning. Du som vill följa med och
dessutom har tillgång till bil får gärna skriva detta i din intresseanmälan. D.s.

Kalendarium
(Se även vår hemsida för aktuell information)
3maj
7 maj
27-29 maj
maj
5 juni
14 juni

Klubbmöte
UngNy träff
Riksfotostämma (RIFO) i Ängelholm
Fotografering vid Slussen
SM i Trial, Gladö Kvarn, Huddinge
Klubbmöte, planerad utflykt till Antroposoferna i Järna

Rabatter

Enskede Fotoklubbs medlemmar har rabatter hos Holly Foto och Diabolaget.
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