SVEFOs hemsida: www.svefo.cx

ENDAST 10
PLATSER KVAR!

Januari 2002

Nr 1/02

Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

Ordföranden har ordet
Något händer, skon klämmer men man vet inte var. Bild
är inne, fotografi börjar bli dyr konst, samtidigt som engagemanget för gemensamma aktiviteter minskar hos
fotoklubbarna. Det saknas inte fotointresserade ungdomar, några klubbar har hittat dom, andra inte.

Glädjande nog har det
varit ett stort intresse
för Breddlägret om digital bildhantering den
19-20 januari. Endast
10 platser finns kvar!
Har du inte anmält dig
ännu? Kontakta genast
sven.gedda@svefo.cx.
Se bilaga!

Vi inom styrelsen har valt att tackla problemet på två
sätt, i bägge fallen genom att utnyttja den nya tekniken.
Först vill vi sprida informationen om vad vi gör direkt
till så många som möjligt genom att se till att alla som
har email får SVEFO-INFO direkt. Om klubbordföranden har email och register över klubbmedlemmarna kan
han/hos enkelt vidarebefordra SVEFO-INFO till medlemmarna eller klubben kan utse någon som har email
att ombesörja distributionen till de som har. Det tredje
alternativet kan vara att SVEFO-INFO går direkt till enskilda medlemmar. Om fem eller tio medlemmar i varje
klubb snabbt får information är sannolikheten större att
den når alla medlemmar, även de som inte går på klubbmötena, än om den bara skickas till ordföranden. Klubbar byter ordföranden och ordföranden byter adress.

19-20 januari 2002
Breddläger. Digital bild hantering, Midsommargården. För anmälan kontakta
Sven Gedda, sven.
gedda@svefo.cx.
RIFO utställningen 2002
Sista inlämningsdag är den
31 januari. Se vidare bilagda inbjudan.
Bild 2002
Arrangeras av Enskede FK
den 20 april 2002 (prel datum).

Otvivelaktigt befinner sig samhället i en brytningstid.
Det är inte bara fotoverksamheten som ändrar karaktär,
inte bilden men sättet att framställa och distribuera bilden ändras. På samma sätt som distribution av information ändras. En del hänger med, andra inte. När någonting förut känt och stabilt övergår till att bli något annat
uppstår en situation av osäkerhet under övergångsperioden och man tvingas leva i två världar samtidigt.
Inom SVEFO-styrelsen har vi märkt av denna förändring på två sätt. Ingen klubb vill åtaga sig att arrangera
våra två årliga tävlingar, Bildtävlingen och SVEFOutställningen, åtminstone inte utan mycket övertalning.
Därtill kommer att intresset för och antalet deltagare på
SVEFOS utflykter minskar.

KALENDARIUM

BILD 2002

BILAGOR

Enskede FK arrangerar
BILD 2002 den 20
april 2002 (prel datum). Tävlingen
genomförs i traditionell
stil med analoga bilder.

* Inbjudan till RIFO utställningen 2002.
* Resultat från
utställningen.

SVEFO-

* Referat från SVEFO utställning och årsmöte.
* Breddläger, program

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande : Sven Gedda, Drakskeppsvägen 51, 183 63
Täby. Tel. 08-732 03 15, e-post: sven.gedda@svefo.cx
SVEFO postgiro: 81 76 40 - 6 , Årsavgift: 300 kr /klubb, 100 kr/
enskild.
Hemsida : www.svefo.cx

SVEFO-INFO utkommer med 5 nr per år: januari, februari,
mars, augusti och oktober.
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klubbar.
Redaktörens e-post adress: eva.carnestedt@svefo.cx

För att komma över problemet med arbetet att arrangera tävlingar
inriktar vi oss på att utnyttja den nya tekniken, dels därför att det
är där framtiden ligger och dels för att arbetet med att arrangera
tävlingar blir enklare. Ett av syftena med tävlingarna är ju att träffas över klubbgränserna och kanske blir det aktuellt med ändrade
umgängesformer också. Man hyr in sig på en pub och sveper en
bärs eller två medan man tittar på och diskuterar bilder. Kanske
är vi alla jury och gör en bedömning vid sittande bord som sedan
sammanställs direkt om det nu finns datoriserade mentometerknappssystem eller liknande. Kanske har man en enmansjury som
avger bedömningen direkt.
Oftast blir det bäst när man kan göra en successiv övergång från
det ena stadiet till det andra därför vore det bra om vi får någon
klubb som vill arrangera Bild 2002, som vi försöker genomföra
som en Internettävling och någon klubb som åtar sig att arrangera
SVEFO-tävlingen 2002 på traditionellt vis.
Det första steget på den nya vägen blir arrangemanget av Breddlägret om "Digital bildhantering" den 19 och 20 januari, till vilket
vi hoppas det kommer de 50 personer som får plats. Inte ba ra för
att lära av andra utan också byta erfarenheter och umgås. Slår det
väl ut kan det bli fråga om en upprepning eller en uppföljning till
hösten. Får vi ingen som arrangerar SVEFO-tävlingen kanske det
får bli utbild ning, föredrag eller planktävling istället vid årsmötet.
Synpunkter mottages tacksamt av styrelsen. Titta gärna in på
SVEFOS hemsida. Där kommer vi att publicera gjorda inlägg om inläggarna godkänner det.
Det gäller att ligga i för att hålla sig flytande!
Sven Gedda
Ordförande

SVEFOs STYRELSE 2002
Ordföranden Sven Gedda
Drakskeppsvägen 51
183 63 Täby
Tel. 08-732 03 15 (bostad)
E-post:sven.gedda@svefo.cx

Vice ordföranden Åke Tegbäck
Linnévägen 4
169 33 Solna
Tel. 08-82 07 42
E-post: ake.tegback@svefo.cx
Sekreretare K-G Gramén
Svartågatan 35
128 45 Bagarmossen
Tel. 08-648 19 06 (bostad)
E-post: k- g.gramen@ svefo.cx
Kassör Jan Bergman
Ringvägen 39
182 46 Enebyberg
Tel. 08-768 23 53 (bostad)
E-post: jan.bergman@ svefo.cx
Utflyktsansvarig Patrik Österberg
Villagatan 18
149 41 Nynäshamn
Tel. 08-520 208 44 (bostad)
E-post: Patrik.Osterberg@ svefo.cx
Suppleant Eva Carnestedt
(SVEFO-NYTTs redaktör)
Edsviksvägen 31E
182 33 Danderyd
Tel. 08-755 43 84 (bostad)
E-post: eva.carnestedt@ svefo.cx
Suppleant Lennart Dalqvist
Eriksgatan 10
745 35 Enköping
Tel. 0171-313 10
E-post:
Suppleant Bastiaan Hakkert
Banvägen 4
131 41 Nacka
Tel. 08-716 64 51(bostad)
E-post: bastiaan.hakkert@ svefo.cx

Medlemmarna i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges fotoklubbar (RSF),
inbjudes att sända fotografiska bilder till årets

RIKSFOTOUTSTÄLLNING 2002

(RIFO)
Riksfotoutställningen avses spegla förbundets målsättning: Att genom en årligen
återkommande aktuell exposé presentera de yppersta av fotografiska bilder som under
året fritt och fantasifullt har skapats av RSF-medlemmarna. Genom utställningens
fotografiska bredd och mångsidighet syftar den till att ge nya impulser och idéer liksom
allmän inspiration till fortsatt intressant utveckling och förnyelse av svensk fotografi.
Riksförbundets förhoppning är att de insända fotografiska bilderna inte tidigare har
deltagit i något RIFO-sammanhang, utan rimligen nyskapats.
Utställningen har vernissage vid riksfotostämman i Gagnef.
Grupp A: Påsiktsbilder
2-5 bilder. Endast en kollektion per deltagare. Tidigare i RIFO prisbelönta bilder får inte
deltaga. RIFO-juryn bedömer bilderna som en helhet, oavsett den form som deltagarna
har valt för sin fotografiska presentation. Svartvita bilder och färgbilder kan blandas.
Även kollage och handkolorerade bilder får deltaga. Bildernas längsta sida med ev.
passepartout får inte överskrida 50 cm. Bilderna skall vara monterade. Varje bild märkes
på baksidan med fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet eller uppgift om
enskilt medlemskap i RSF. Eventuell bildtitel och ordningsföljd anges också.
Grupp B: Färgdiapositiva bilder
2-5 bilder. Endast en kollektion per deltagare. Tidigare i RIFO prisbelönta bilder får inte
sändas. RIFO-juryn bedömer bilderna som en helhet, oavsett den form som deltagarna
har valt för sin fotografiska presentation. Färgdiapositiven skall vara monterade i glasade
diaramar i storlek 5x5 eller 7x7 cm. Endast ett format av ramar får användas i
kollektionen. Varje bild märkes med fotografens namn, adress, telefon och
klubbtillhörighet eller uppgift om enskilt medlemskap i RSF. Dessutom skall i ramens
vänstra nedre hörn tecknas en röd punkt för att visa att bilden då betraktas rättvänd.
Eventuell bildtitel och ordningsföljd anges också.
Avgift och försändelse
Bilderna till RIFO skall sändas klubbvis med en korrekt ifylld följesedel. Deltagaravgiften
skall också betalas klubbvis. Enskilda medlemmar i RSF sänder bilder, följesedel och
avgift enskilt.
Avgiften är 80 kronor per grupp och deltagare. Försändelsen emballeras väl och märkes
"RIFO". Den sändes till:
Gagnefs Fotoklubb, Aktivitetshuset,
Ängholsvägen 1, 780 41 GAGNEF
Deltagaravgiften sättes in på RSFs postgironummer 4 45 17-1. P å giroavins
mottagardel skall ordet "RIFO" framgå, likaså klubbens namn och antalet deltagare i
respektive grupp.
Sista inlämningsdatum är den 31 januari 2002; poststämpeln
gäller.
Särskilda bestämmelser
I samband med utställningen har RSF rätt att välja ut bilder för publicering i pressen
samt att offentligt visa bilderna utan ersättning. RSF förbehåller sig också rätten att utan
ersättning och för egen verksamhet göra program av utställningen.
Den RIFO-arrangerande klubben kommer att handha de insända bilderna med största
omsorg, men kan inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.
Jury
Arrangörsklubben utser en kvalificerad jury för båda grupperna. Juryn måste följa de
bestämmelser som anges i denna inbjudan. Den måste ta hänsyn till det syfte och den
målsättning som framförs i ingressen. Juryns beslut kan inte överklagas.
Utmärkelser
Juryn i RIFO kan dela ut stor eller liten silverplakett, stor eller liten bronsplakett samt
diplom i varje grupp. Vandringspris utdelas till bästa fotoklubb i varje grupp. De antagna
bilderna tilldelas antagningsbevis (s.k. stickers).
Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges fotoklubbar

Resultat SVEFO-utställningen 2001
Arrangör:
Plats:
Datum:

Lidingö Fotoklubb
Lidingö Stadshus
25 november 2001

Antal klubbar:
Antal fotografer:
Antal bidrag:
Antal bilder:

12
68
195
383

Jury:

Jacob Forsell
Jan Pedersen

Grupp A - svartvit kollektion (21 bidrag)

Grupp D - färgbild kollektion (21 bidrag)

Jan Bek
Dick Eriksson
Bastiaan Hakkert
Kjell Hedvall
Sven-Erik Johansson
Märtha Blom
Thore Schelin
Bo Blyvall
Jan Widenberg
Anders Enarsson

Tomas Salmson
K-G Gramén
Märtha Blom
Carl Blom
Lennart Hansson
Stefan Johansson
Kalevi Lyytikäinen
Johan Norin
Eva Janenge
Lennart Gagnefjord

Enskede FK
Enskede FK
Enskede FK
Enskede FK
Enskede FK
Gävle FK
Gävle FK
Kista FK
Kista FK
Postens FK

Danderyds FK
Enskede FK
Gävle FK
Gävle FK
Gävle FK
Kista FK
Kista FK
Lidingö FK
Midsommarg. FK
Postens FK

Hedersomnämnande:

Dick Eriksson

Enskede FK

Grupp B - färgdia kollektion (38 bidrag)

Grupp E - svartvit enstaka bild (48 bidrag)

Dick Eriksson
Bror Lord
Ralph Jonsson
Staffan Brundell
Mats Eriksson
Johan Norin
Britt Rehnfeldt
Göran Ström
Jim Emanuelsson
Hans Lannvik

Dick Eriksson
Magnus Fröderberg
K-G Gramén
Sven-Erik Johansson
Göran Zebühr
Monica Andersdotter
Mikael Svanberg
Conny Wallgren
Lennart Jönsson
Amie Söhr-Hertz

Enskede FK
Enskede FK
Kista FK
Lidingö FK
Lidingö FK
Lidingö FK
Lidingö FK
Sudrets FK
Sundbybergs FK
Vattenfalls FK

Enskede FK
Enskede FK
Enskede FK
Enskede FK
Enskede FK
Gävle FK
Lidingö FK
Midsommarg. FK
Sudrets FK
Sudrets FK

Grupp F - färgdia enstaka bild (48 bidrag)

Grupp G - färgbild enstaka bild (38 bidrag)

Åke Arell
Bror Lord
Göran Zebühr
Ralph Jonsson
Staffan Brundell
Johan Norin
Anders Enarsson
Dan Lundgren
Åke Johansson
Jan Widström

Magnus Fröderberg
Bror Lord
Göran Zebühr
Irene Johansson
Linus Hultstrand
Stefan Johansson
Merja Louka
Bibbi Fogelqvist
Lennart Gagnefjord
Lennart Jönsson

Danderyds FK
Enskede FK
Enskede FK
Kista FK
Lidingö FK
Lidingö FK
Postens FK
Sudrets FK
Vattenfalls FK
Vattenfalls FK

Hedersomnämnande:

Göran Persson

Hedersomnämnande:

Kista FK

Åke Arell
Märtha Blom
Göran Ström

Framgångsrikaste klubb:
Plats Klubb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Enskede FK
Kista FK
Lidingö FK
Gävle FK
Sudrets FK
Postens FK
Vattenfalls FK
Danderyds FK
Midsommargårdens F
Sundbybergs FK
Nynäshamns FK
Enköpings FK

Poäng

Plus

26
14
14
12
6
6
4
3
3
2
0
0

1
1
1
1

1

Framgångsrikaste fotograf:
Plats Namn

1
2
3
4
5

Dick Eriksson
Johan Norin
Märtha Blom
Bror Lord
K-G Gramén
Sven-Erik Johansson
Göran Zebühr
Stefan Johansson
Ralph Jonsson
Staffan Brundell
Anders Enarsson
Lennart Gagnefjord

Enskede FK
Enskede FK
Enskede FK
Gävle FK
Kista FK
Kista FK
Kista FK
Lidingö FK
Postens FK
Sudrets FK

Poäng

Plus

5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1

Danderyds FK
Gävle FK
Sudrets FK

SVEFO:s årsmöte och SVEFO-utställningen 25 november 2001
SVEFO.s årsmöte och SVEFO-utställningen ägde i år rum i regi av Lidingö fotoklubb
som med den äran rodde arrangemanget i hamn med en fin utställning och presentation
av insända bilder tillsammans med en spännande redovisning från juryns sida av motiven
för sitt val av antagna bilder!
Under förmiddagens årsmöte deltog representanter för elva medlemsklubbar. Göran
Kindwall, som varit SVEFO:s ordförande i tre år, avgick som ordförande och årsmötet
valde styrelsens vice ordförande Sven Gedda till ordförande för det kommande året.
Andra förändringar i styrelsen framgår av protokoll från årsmötet.
Styrelsen väckte frågan om att eventuellt ersätta den traditionella årliga Bildtävlingen med
en tävling på Internet. Frågan väckte känslor och diskussioner i auditoriet för och emot
”det digitala” vid bildskapande. Styrelsen informerade samtidigt om pågående arbete med
att ta fram ett program för ett breddläger i januari 2002 på temat Digital bildhantering som
en förberedelse för en eventuell bildtävling via Internet.
Merparten av eftermiddagen ägnades åt juryns d.v.s. Jacob Forsells och Jan Pedersens
redovisning av sina val bland insända bidrag. Bland de utvalda bidragen fanns åtminstone
två som i hög grad utnyttjat digital teknik vid bildskapandet/
bildframtagandet – i det ena fallet var kameran över huvud taget inte ett verktyg i
skapandeprocessen! Vad sägs om det?
Kerstin Blomberg
Danderyds fotoklubb

SVEFO-styrelsen inbjuder till

FOTOGRAFISKT BREDDLÄGGER OM DIGITAL BILDHANTERING
Lördagen den 19 och söndagen den 20 januari 2002.

PROGRAM
Lördag kl 10.00-12.00
Kort genomgång av några grundläggande begrepp om datorns funktionssätt vid digital
bildhantering. Demonstration av inscanning av bilder, dia och negativ. Möjligheter och
begränsningar hos en scanner. Hur långt kommer jag med bara ett scanningprogram?
Lasse Pettersson, ansvarig för teknisk support hos Nikon
Lördag kl 13.00-16.00
Hur går man vidare med den inscannade bilden i Photoshop. Användning av bra verktyg
Lars Köhler reklamfotograf från Nerström & Köhler men mångårig erfarenhet av att undervisa
om Photoshop
Söndag kl 10.00-12.00
Från original till slutprodukt med bibehållen färg i bildenhela vägen med hjälp av Photoshop
Stefan Ohlsson. Fotografisk tidskrift med stor erfarenhet av digital bildhantering
Söndag kl 12.00-13.00
Genomgång av förutsättningarna för att genomföra Bild 2002 som en Internettävling
Lokal:

Midsommargården vid Telefonplan.

Kostnad:

Lokal och föreläsare beräknas till 250:- per deltagare. Lunch intages på närbelägen
restaurant och ingår ej i priset. Eventuell kan Kaffe med dopp ordnas lördag fm och
och em

Anmälan:

per e-mail till sven.gedda@svefo.cx, tel, 08-732 38 85, fax 08-732 03 15.
För att underlätta för kursledningen att veta på vilken nivå vi skall lägga
seminariet ange, som mått på din kunskapsnivåpå Din anmälan, om du vet
vilken utrustning du behöver för att g öra dina egna bilder digitalt istället för i
mörkrummet. Skriv en siffra från 5 till 0, där 5 betyder att du vet och 0 att du
inte vet alls.

Deltagaravgiften inbetalas till SVEFOS postgiro 817640-6, senast den 15 januari. Ange namn,
adress och klubbtillhörighet på talongen och märk den med "Breddlägret"
Deltagarantalet är begränsat till 50 personer och "först till kvarn" gäller som vanligt

