Aktuell information för
Östra Svealands Fotoklubbar
KALENDARIUM
Kommande aktiviteter:

Augusti 2000

Nr 00/04

21-24 september 2000
Fotoutflykt till södra
Dalarna

∗

8 oktober 2000

Fotoutflykt till södra
Dalarna
SVEFO:s fotoutflykt den 21-24 september 2000 går
som bekant till södra Dalarna.
Se tidigare inbjudan och program i nr 3 (mars) och i
extranumret (maj) av SVEFO-INFO.
Dessutom finner du all information om resan på
SVEFO:s hemsida. Adressen är http://www.svefo.cx
Anmälan görs till Patrik Österberg,
tel 08-520 208 44 eller 070-558 21 78.
Därefter betalar du in ditt belopp till SVEFO:s pg
81 76 40-6. På talongen anger du namn, adress,
tel.nr, klubbtillhörighet, ev. tillgång till egen bil.
Märk talongen "Höstutflykt-2000". OBS! Sista
inbetalningsdag är den 6 september 2000.
Välkommen!

Klubbledarträff

I det här utskicket medföljer följande bilagor:
∗
Kallelse till SVEFO:s

∗

Klubbledarträff
25 november
SVEFO utställning och
stämma

∗
∗

årsmöte
Inbjudan till
SVEFO-2000
Allmänt om SVEFOutställningen
Regler för SVEFOutställningen
Följesedlar

Användbara fotolänkar
Både RSF och SVEFO har bytt hemsidesadresser.
Klubbadresser och många andra fotosajter hittar du på

RSF
SVEFO

http://surf.to/rsf
http://www.svefo.cx

Meddela ändringar och nya adresser till redaktören.
e-post adresser
Ordf. Göran Kindwall Goran.Kindwall@lightandbyte.se
Kassör Jan Bergman
Jan Bergman@telia.com
Red. Janos Legendi
legendi@telia.com

Tid: Söndagen den 8 oktober 2000
kl. 09.30-ca 17.00
Plats: Hörsalen Biblioteksgången 13
Täby Centrum
Många möjligheter till lunch i Täby Centrum

Deltagare: Max två deltagare från varje klubb, SVEFO-styrelsen samt en representant från varje sponsor
(Fujifilm, Nikon, Diabolaget, Kameradoktorn och FOTO)
Målsättning:
- Svetsa samman medlemsklubbarna i SVEFO så att de kan få utbyte av varandras erfarenheter.
- Verka för att medlemsklubbarna samverkar när det gäller aktiviteter.
- Säkerställa att SVEFO:s aktiviteter inte konkurrerar utan kompletterar klubbarnas egna aktiviteter.
- Klarlägga möjligheterna till stöd från våra sponsorer.
- Stödja klubbarnas internet-satsning.
- Kanalisera intresse för digital bildbehandling i dess vidaste bemärkelse.
- Anmälan görs till Jan Bergman, tel 08-768 23 53 eller e-post: jan.bergman@telia.com
- Senast fredagen den 29 september 2000.
Välkomna!
SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar och utkommer med 5 nr. per
år.
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klubbar
Utgivningsmånader : Januari, Februari, Mars, Augusti och Oktober
SVEFOs ordförande : Göran Kindwall, Oskarsvägen74
Postgiro: 81 76 40 - 6 , årsavgift: 200 kr.
181 56 Lidingö Tel. 08-765 85 71 Fax 08-765 85 79

SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar
-------------------------------------------------------------------

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SVEFO håller sitt årsmöte lördagen den 25 november 2000 före redovisningen av SVEFOutställningens resultat. Tidpunkt och lokal meddelas senare då Danderyds FK inbjuder till
utställningen.
Årsmötet är den högsta beslutande instansen inom SVEFO. Det är framför allt där som
klubbarna kan föra fram sina synpunkter på SVEFO och dess verksamhet och komma med
förslag till hur SVEFO skall arbeta.
Årsmötet består av de ordinarie ledamöterna i SVEFOs styrelse och av ett ombud för varje
medlemsklubb. Klubbarna har rätt att sända flera deltagare till årsmötet men bara en har rätt att
företräda klubben och delta i diskussioner och beslut.
Både medlemsklubbarna och de enskilda medlemmarna i SVEFO har stadgeenlig rätt att sända
motioner till årsmötet. Eventuella motioner skall vara SVEFOs ordförande Göran Kindwall
tillhanda senast två månader före årsmötet, måndagen den 25 september 2000.
I stadgarna § 3.6 anges vilka ärenden som årsmötet skall behandla. Styrelsen kommer inte att
föra fram några andra frågor till årsmötet.
Årsmötet skall förrätta val av styrelseledamöter m fl. Valen förbereds av den valberedning som
förra årsmötet utsåg. Den klubb som har förslag till eller synpunkter på valen bör ta kontakt
med valberedningen

Carl Blom,
Gävle FK (sammankallande) tel 026-18 09 74
Curt Lindfors, Danderyds FK
" 08-768 88 78
Britt Rehnfeldt, Enskede FK
" 08-667 45 47

SVEFOs styrelse hoppas att många klubbar kommer att delta i årsmötet och att vi kan få
givande diskussioner om SVEFOs arbete. Det är årsmötet som skall dra upp riktlinjerna för den
kommande styrelsens arbete.
SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar
Styrelsen

DANDERYDS FOTOKLUBB
Postgiro 49 27 37 - 2

http://www.svefo.cx/danderyds.fk

Danderyds Fotoklubb
Inbjuder alla SVEFO´s fotoklubbar och dess medlemmar till årets stora fototävling och utställning:

SVEFO - 2000
Utställningen kommer att visas lördagen den 25 november 2000 i Hörsalen i Täby centrum. Juryn
kommer då att redovisa sina bedömningar av de insända bidragen. Närmare information kommer i
SVEFO-info nr 4.
Regler för tävlingen bifogas. Bidragen skall sändas in klubbvis och åtföljas av följesedlar, noggrant
ifyllda! Klubben ansvarar för att bidragen följer gällande regler.

Bidragen skall vara poststämplade senast fredagen den 13 oktober !!
Sänd med ett frankerat vykort adresserat till den deltagande klubbens tävlingsledare. Detta kort
återsändes som bevis på att Danderyds Fotoklubb mottagit tävlingsbidragen. Alternativt sänder
Danderyds Fotoklubb ett e-mail till den deltagande fotoklubben, se bilaga.
Bidragen sändes till:

Danderyds Fotoklubb
c/o Jan Bergman
Ringvägen 39
182 46 Enebyberg

Avgiften för att delta är 50 kronor för en klass, 75 kronor för två klasser och 100 kronor för tre eller
flera klasser per deltagare. Avgiften betalas in klubbvis senast fredagen den 13 oktober till Danderyds
Fotoklubbs postgirokonto 49 27 37 – 2. Skriv ”SVEFO-tävlingen – 2000” och klubbens namn
på inbetalningskortet.
Frågor i samband med detta besvaras av följande personer:
Jan Better
Jan Bergman
Kerstin Blomberg

tel 08-96 12 24
tel 08-768 23 59
tel 08-732 03 15

Se även hemsida www.svefo.cx

Danderyds Fotoklubb bildades 1950 och firar således i år sitt 50-års jubileum. Därför tycker vi i
klubben att det då kunde vara lämpligt att fira detta med att bl a arrangera SVEFO-utställningen.
Förra gången vi höll i trådarna för denna tävling var 1990, när vi firade 40-års jubileum. Vi kommer
även, med anledning av jubileet, att arrangera en fotoutställning i Mörby- och Enebybergs-biblioteket
under hösten. Danderyds fotoklubb träffas, precis som de flesta fotoklubbar, en gång i månaden, men
hittar på en hel del kul saker även mellan dessa träffar. T ex har vi tränat oss i porträttfotografering,
gjort fotoutflykter till olika platser och även arrangerat en minimara. Klubben är inte så stor, vi har ca
30 medlemmar, men de är desto mer aktiva!
Väl mött!
Danderyds Fotoklubb

DANDERYDS FOTOKLUBB
Postgiro 49 27 37 - 2

http://www.svefo.cx/danderyds.fk

Bilaga______________________________________________

SVEFO-utställningen 2000
De bilder vi översänder till utställningen och de uppgifter som vi lämnat på bifogade blanketter följer
de regler som gäller för SVEFO-utställningen.
(sätt kryss i lämpliga rutor)
!

Vi har för avsikt att vara representerade med …….. personer vid SVEFO-dagen i Täby den 25
november 2000

!

Vi har för avsikt att vara representerade, men just nu vet vi inte hur många som skall åka till
SVEFO-dagen den 25 november 2000. Vi lämnar besked per tel. senast söndagen 19 november
2000 till någon av era kontaktmän.

!

Vi har tyvärr ingen möjlighet att vara representerade vid SVEFO-dagen i Täby. Vi skulle därför
vara tacksamma om ni vill returnera våra bilder adressen enligt nedan.

!

Vi accepterar att Danderyds Fotoklubb sänder ett E-mail som bevis på att tävlingsbidragen har
mottagits. E-mail sändes till adressen enligt nedan. Vykort sändes då ej till deltagande klubb.

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

…………………………………………..den …………2000

. ……………………………………………………………………….
Fotoklubb

. ………………………………………………………………………..
Ansvarig tävlingsledare eller motsvarande

…………………………………………………………………………
Telefon

………………………………………………………………………….
E-mail

Allmänt om SVEFO-utställningen
Målsättning
I den årliga SVEFO-utställningen ges fotograferna i fotoklubbarna ett forum att visa upp det bästa
i bildväg som skapats under det senaste året.
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.

Utställningen
SVEFO-utställningen omfattar följande grupper:
Ÿ Svartvit kollektion, 2-5 bilder.
Ÿ Färgdia kollektion, 2-5 bilder.
Ÿ Färgbild kollektion, 2-5 bilder.
Ÿ Svartvit enstaka bild.
Ÿ Färgdia enstaka bild.
Ÿ Färgbild enstaka bild.
Ÿ Experiment, fri form av fotografiskt påsiktsmaterial. Denna grupp bedöms ej

Utmärkelser
I varje grupp antags 10 bilder/kollektioner utan inbördes ordning. Alla antagna bilder/kollektioner
tilldelas ett diplom. Dessutom kan ett antal bilder/kollektioner bli hedersomnämnda. Detta
innebär att de hedersomnämnda inte har samma höga status som de rangordnade men ändå
kommer att visas och kommenteras vid redovisningen.
(Om färre än 20 bidrag har inlämnats till en grupp kan juryn antaga färre än 10 st, dock minst 5.)
Framgångsrikaste fotograf får en plakett och ett diplom. Om fler fotografer samlat lika många
poäng och det ej går att skilja dem åt med eventuella hedersomnämnanden blir det delad "seger".
Framgångsrikaste klubb får en inteckning i vandringspriset för bästa klubb och ett diplom som
förkunnar att klubben var "bäst" det året. Går det inte att skilja klubbarna åt blir det en delad
seger. Den klubb som först får sin tredje inteckning får behålla vandringspriset för gott.

Poängberäkning
Enstaka-bild-grupperna:
•
Antagna bilder får 1 poäng.
•
Hedersomnämnda får + (1 plustecken).
Kollektions-grupperna:
•
Antagna kollektioner får 2 poäng.
•
Hedersomnämnda får ++ (2 plustecken).
(+ tecknen används för att söka skilja fotograf resp fotoklubb om fler har fått lika många poäng.)

Regler för SVEFO-utställningen
1.

Utställningen omfattar följande grupper:
A.
Svartvit kollektion, 2-5 bilder.
B.
Färgdia kollektion, 2-5 bilder.
D.
Färgbild kollektion, 2-5 bilder.
E.
Svartvit enstaka bild.
F.
Färgdia enstaka bild.
G.
Färgbild enstaka bild.
H.
Experiment, fri form av fotografiskt påsiktsmaterial. Denna grupp bedöms ej.

2.

Motivvalet är fritt. Bilderna bör helst vara nytagna och får ej blivit prisbelönta vid tidigare
utställningar/tävlingar inom RSF och SVEFO. Varje fotograf rekommenderas att inte använda
samma eller snarlik bild i mer än en grupp.

3.

I varje grupp får endast 1 (ett) bidrag inlämnas per deltagare.

4.

Påsiktsbilder, grupp A, D, E och G monteras på kartong.
Längsta sida inklusive
kartong/passepartout får inte vara längre än 40 cm och inte kortare än 20 cm. Bilder i de svartvita
grupperna får vara tonade i en annan färg.

5.

Diabilder, grupp B och F ska vara monterade mellan glas i en ram med format 5X5 cm. Eventuell
avmaskning skall göras mellan glasen.

6.

Experimentgruppen, grupp H. Denna grupp deltar ej i bedömningen. Istället ges en möjlighet att
visa upp olika former av fotografiskt påsiktsmaterial som inte ryms inom de övriga grupperna.
Bilderna medförs och hemtages av respektive fotograf.
Ingen avgift för deltagande i denna grupp.

7.

Alla bilder märkes med fotografens namn, fotoklubb, bildtitel och vilken utställningsgrupp bilden
deltar i. Ange gruppens bokstav.
Kollektionsbilder ska även numreras.
Påsiktsbilder märkes på baksidan i övre vänstra hörnet.
Diabilder ska, när den betraktas rättvänd, ha en färgad punkt i nedre vänstra hörnet.

8.

Bilder som inte följer dessa regler kommer inte att deltaga i bedömningen.

9.

Uttagna bilder kan komma att ställas ut under viss tid i anslutning till redovisningen om arrangören
har möjlighet att ordna detta.

10.

Insändande av bilder innebär att ovanstående regler accepteras.

11.

Deltagande fotoklubb bifogar en ifylld följesedel för varje grupp som klubben deltar i. Även en total
sammanställning bifogas.

12.

Försändelserna ska emballeras mycket väl. Emballaget ska kunna användas vid bildreturneringen.
Arrangören kommmer att hantera insänt bildmaterial med största varsamhet, men kan inte ikläda sig
ekonomiskt ansvar för eventuella skadade eller förlorade bilder.

13.

Medsänd ett frankerat sk ”svarskort” som arrangörsklubben kan sända i retur när den mottagit
bilderna och deltagaravgiften.

Följesedel för bilder till SVEFO-utställningen
Fotoklubb:_________________________________________ Grupp:____

Fotograf

Bildtitel

År: _______

Antal

Vi/jag har tagit del av reglerna för SVEFO-utställningen och har noggrant kontrollerat att de
insända bilderna följer dessa.

Namn:
(Tävlingsledare)

Adress:

Telefon:
Underskrift:

Sammanställning av bilder till SVEFO-utställningen
Fotoklubb:__________________________________________________

Nr

Fotograf

A

B

D

E

F

G

SV
koll

FD
koll

FB
koll

SVenst

FDenst

FBenst

År: _________

Antal
bilder

Avg

Anm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Antal bilder
Antal fotografer
Summa deltagaravgift
Skriv in antalet bilder per fotograf i respektive grupp och totalt samt fyll i deltagaravgiften.
Summera antalet bilder och fotografer för varje grupp samt deltagaravgiften för hela klubben.

