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Även om intåget i det digital samhället går fort gäller det att inte
glömma att vår verksamhet är fotografi i första hand och i andra
hand sättet att presentera våra bilder på . Våra traditionella bildtävlingar, Bild och SVEFO-tävlingen kommer att ske på traditionellt vis (så länge det fungerar bättre än på det digitala sättet)
men naturligtvis med möjlighet att ta fram sina påsiktsbilder digitalt. Vidare kommer utflyktsverksamheten att fortgå som vanligt.
Således blir det en utflykt i Stockholms södra skärgård med segelfartyg i vår (se separat annons) och eventuellt även efter
sommaren. Förslag till två ytterligare utflykter finns planerade
för nästa år.
För att känna på hur det är att tävla via Internet planerar vi att
under september månad genomföra en Internettävling, där Nynäshamns fotoklubb har åtagit sig att svara för lokal och jury. Vi
återkommer i nästa SVEFO-INFO med närmare detaljer.

Bild 2002
Arrangeras av Enskede FK
den 20 april 2002.
Nästa SVEFO-INFO
Början av maj.
RIFO 2002
10-11 maj i Gagnef.

Ordföranden har ordet
SVEFOS första breddläger om digital bildhantering är genomfört
och gick mycket bra. Första steget mot digitalisering har tagits
och steget från analogt till digitalt är mindre än man kunde tro.
Parallellerna är många och det borde de ju vara eftersom det
handlar om samma sak - fotografi. Tack för alla konstruktiva
kommentarer! Vi kommer att ta upp dessa i kommande SVEFOINFO under rubriken Tips från och till klubbarna. Se separat rapport.

Kalendarium
2002

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

SVEFO utflykt
I Stockholms skärgård den 6-9
juni med start från Nynäshamn.
Internettävling
September.
Klubbledarträff
9-10 november.

Annonstavla
Galleri Mazarin i Söderhamn har fotoutställningar med medlemmar
från Gävle FK: Monica
Andersdotter under
januari, Märtha och
Carl Blom 9/2-9/3 och
Christian Bertéus i
april.

SVEFO årsmöte och
SVEFO-utställning
24 november

Bilagor till
SVEFO-INFO
* Enskede Fotoklubbs
inbjudan till BILD2002,
allmänt och regler.

Som en uppföljning av breddlägret kommer vi i november att
genomföra en klubbledarträff på temat färghantering - "Analog
fotografi med digitalt mörkrum". Träffen är planerad till den 9-10
november och vi arbetar på en lösning där alla deltagarna kommer att ha tillgång till datorer. Avsikten är bl.a. att ge deltagarna
tips om hur man kan driva utvecklingen av digital bildhantering
inom klubbarna vidare. Vi återkommer med närmare detaljer.

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande : Sven Gedda, Drakskeppsvägen 51, 183
SVEFO -INFO utkommer med 5 nr per år: januari, februa63 Täby. Tel. 08-732 03 15, e-post: sven.gedda@svefo.cx
ri, mars, augusti och oktober.
SVEFO postgiro: 81 76 40 - 6 , Årsavgift: 300 kr /klubb, 100
SVEFO -INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klubkr/enskild.
bar.
Redaktörens e-post adress: eva.carnestedt@svefo.cx
Hemsida : www.svefo.cx

Ordföranden har ordet (forts)
För att snabbare komma ut med vår information har styrelsen
valt att skicka SVEFO-INFO direkt till alla enskilda medlemmar
som har anmält sin Internet-adress, f.n. ett 100-tal adresser.
Alla som inte finns i registret och som i fortsättningen vill ha
SVEFO-INFO på e-mail kan lämna sin e-mailadress till Jan Bergman: jan.bergman@svefo.cx.
Vi kommer under våren att utöka hemsidan med en avdelning
för medlemmars informationsutbyte, som kan handla om allt
från köp och försäljning av utrustning, tips om utrustning, program och hur man behandlar bilder digitalt mm. Vidare kommer
vi redan nu att återinföra en avdelning med "Tips från klubbarna", där klubbarna kan berätta om aktiviteter man haft, som
t.ex. utflyktsmål,, föredragshållare, annorlunda tävlingar etc.
Skicka gärna ett mail om sådant ni tycker kan vara av intresse
för andra klubbar.
Frågor till samtliga klubbordförande
Efter breddlägret ställdes tre frågor till deltagarna av vilka en är
inaktuell genom den redan beslutade klubbledarträffen. De övriga två vore mycket intressanta för styrelsen att få svar på
från samtliga medlemmar inom SVEFO, varför vi ställer dem
igen:

Breddlägret om Digital Bildhantering en veritabel succé
Det var 54 förhoppningsfulla personer som träffades
på Midsommargården för att deltaga i SVEFOS första breddlägger om digital bildhantering. Kunskapsnivån var mycket spridd, allt ifrån ingen erfarenhet
till de som vet hur man gör. Fördelningen motsvarade ganska bra en s.k. normalfördelning.
Med tanke på den stora spridningen av förkunskaper
är det utomordentligt glädjande att konstatera att
kursen uppskattades så mycket av så många trots
den skiftande bakgrunden.
Omdömet om de olika avsnitten utföll på en 5-gradig
skala; Skanning 3,8, Färghantering 4,0, Photoshop
4,8, Totalintryck 4,7.
Mest uppskattat var Lars Köhlers avsnitt om Photoshop, som av de allra flesta fick betyget 5, liksom totalintrycket som hamnade strax under. Avsnittet om
färghantering presenterades mycket pedagogiskt av
Stefan Ohlsson från Fotografisk Tidskrift och föredragningen om skanning klarade Lars Petterson, chef
för teknisk support hos Nikon, av med bravur.

Hur många medlemmar inom din klubb skulle vilja deltaga i
•
•

Samma kurs i Digital Bildhantering som den nyligen
genomförda för nya deltagare
Ny kurs med annat med mer avancerat innehåll.

Skicka in ditt svar klubbvis till undertecknad före mars månads
utgång till Sven Gedda: email: sven.gedda@svefo.cx,
tel. 08-732-38 85

Det kan noteras att alla som kom på lördag dök upp
också på söndag och ingen lämnade lokalen under
pågående föreläsning (utom i mycket trängande fall).
Efter kursen ställdes ytterligare tre frågor. Skall SVEFO genomföra:
•

Seminarium med 1-2 från varje klubb om hur
man lägger upp workshops inom klubbarna? - 67% ansåg att detta var en bra idé.

•

Samma kurs som i helgen för nya deltagare? 80% ansåg att detta var bra.

•

Ny kurs med annat med avancerat innehåll? 80% ansåg att detta var bra.

Svefo-utställningen kommer att äga rum den 24 november.
Klubb är ännu inte utsedd.

Det enda som är konstant i livet är förändring!
Sven Gedda
Ordförande

Merparten av deltagarna besvarade frågorna och
kompletterade med mängder av konstruktiva idéer
och förslag till hur vi kan utveckla verksamheten. Vi
kommer att ta upp dessa i kommande SVEFO-NYTT
under rubriken tips till klubbarna.
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SVEFOs vårfotoutflykt 2002

Tips från och till klubbarna

SVEFO erbjuder sina medlemmar en annorlunda
fotoutflykt!

Från Karin Skog i Lidingö Fotoklubb
"Mentordagar", där erfarna fotografer kan lära
nyare om fotografiens konst. Vad man tänker på i
vissa situationer, hur ljus fungerar, objektiv, blä ndare, tid, ja allt. Detta för att ta till vara på all den
kunskap som finns i klubbarna, samt att mätta all
den kunskapstörst som finns hos nya entusiastiska
fotografer. Man kan kombinera detta med ett utflyktsmål, åter igen är det den praktiska övningen
som lär mest. Ett första praktiserande möte kan
avslutas med ett andra bildbedömarmöte.

En fotoexpedition i Stockholms södra skärgård
ombord på en tvåmastad skonert som är 15 meter lång och 4 meter bredd. Fartyget har sju
sängplatser och tar ombord max 12 pers. De övriga fem får ev tälta eller ta in på vandrarhemmet på Utö. Dygnspriset på vandrarhemmet är
140 kr natten tvåbäddsrum.
Skärgårdsrutten kommer att planeras närmare
när vi vet om det blir vandrarhem eller tält för de
övriga fem. Man kan segla stort sett var man
själv vill. Stockholms yttre skärgård kommer vi
att besöka. Det kommer att bli en naturrik helg
med mycket vatten och många öar. De som vill
kan få lära sig lite om segling som vår kapten
Peter Bäckman står för.
Datum: 6 juni-9 juni.
Avresa: Nynäshamn Gästhamn torsdagen 6 juni
kl 17.00.
Kostnad: 500 kr/deltagare + ev vandrarhem
(140 kr x 3 nätter = 420 kr).
Mat och regnkläder tar man med sig själv. Det
finns kök på fartyget.
Antal platser: 12 st. Först till kvarn.
Anmälning sker till SVEFO`S reseledare Patrik
Österberg via mail eller telefon. Tel: 08-520 208
44, Mobil: 070-558 21 78.
E-mail: patrik@mediabild.nu.
Mer info kommer efter det att ni har anmält er!

Styrelsens kommentarer:
En sådan här övning kan kanske kombineras med
en halvdags fotomara som inledning och avslutas
med ett möte där deltagarna kommenterar hur
man löst uppgifterna och samtidigt förmedlar sina
kunskaper
Ordna en utflykt där några av deltagarna har digitalkameror och kan avläsa resultatet av olika exponeringar omgående och sedan förmedla kunskaper till deltagarna
Sätt av en viss tid på klubbmötena där någon erfaren fotograf förmedlar sina kunskaper till övriga
medlemmar. Ett begränsat ämne per gång.
Från flera deltagare
Fördjupning av olika delar i bildbehandlingsprogram som förklaring av innebörden av i funktioner
som kurvor, nivåer, tröskelvärden, lager etc..
Styrelsens kommentarer:
Sådana här övningar kan ske inom klubbarna eller
i samarbete mellan flera klubbar. Vid mycket
stort intresse skulle även SVEFO kunna stå som
arrangör.
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Allmänt om BILD-tävlingen
Målsättning
I den årliga BILD-tävlingen 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.

Tävlingen
BILD-tävlingen omfattar tre grupper:
• Svartvit enstaka bild.
• Färgdia enstaka bild.
• Färgbild enstaka bild.
Varje klubb får deltaga med högst 15 bilder per grupp, dock högst 3 bilder per fotograf och
grupp.

Utmärkelser
I varje grupp rangordnas tio bilder. De tre bästa bilderna i varje grupp 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.
Framgångsrikaste fotograf får en plakett och ett diplom. Om fler fotografer samlat lika många
poäng 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
De placerade bilderna skall ha poäng enligt följande:
1:a 12p, 2:a 10p, 3:e 9p, 4:e 8p, 5:e 7p, 6:e 6p, 7:e 5p, 8:e 4p, 9:e 3p, 10:e 2p
Hedersomnämda får 1 poäng.

Regler för BILD-tävlingen
1

Tävlingen omfattar följande grupper enstaka bild:
A.
B.
C.

Svartvita pappersbilder.
Färgdiapositiv.
Färgpappersbilder.

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.

Varje klubb får deltaga med högst 15 bidrag i varje grupp, dock högst 3 bidrag per fotograf
i varje grupp.

4.

Påsiktsbilder, grupp A och C 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 ska vara monterade mellan glas i en ram med format 5X5 cm eller 7x7.
Eventuell avmaskning skall göras mellan glasen.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Insändande av bilder innebär att ovanstående regler accepteras.

10.

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

11.

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

12.

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

Följesedel för bilder till BILD-tävlingen
Fotoklubb:______________________________________

Fotograf

Grupp:____

År:______

Bildtitel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vi/jag har tagit del av tävlingsreglerna och har noggrant kontrollerat att de insända
bilderna ovan följer reglerna.
Namn:
(Tävlingsledare)

Adress:

Telefon:
Underskrift:

Sammanställning av bilder till BILD-tävlingen
Fotoklubb:________________________________________________________

Fotograf

År:______

A

B

C

Svartvitt

Färgdia

Färgpapp

Avg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Summa
Notera antal bilder per fotograf och grupp. Summera antal fotografer, antal bilder och
tilläggsavgift totalt per grupp.

BILD 02

Enskede Fotoklubb inbjuder alla fotoklubbar
inom SVEFO och deras medlemmar till BILD 02.
Vid visningen av tävlingsbilderna i Skarpnäcks kulturhus
lördagen den 20 april redovisar juryn resultatet av tävlingen.
Regler och blanketter för tävlingen medföljer denna inbjudan.
Tävlingsbidragen ska vara poststämplade senast den 11 mars.
Bidragen skickas klubbvis och respektive klubb ansvarar för att
tävlingreglerna följs.
Bilderna skickas till:
Bastiaan Hakkert
Banvägen 4
131 41 NACKA

BILD 02

20 APRIL 02
SKARPNÄCK

Inbjudan till

Glöm inte att skicka med ett frankerat vykort adresserat till
klubbens tävlingsansvarige. Vykortet skickas sedan tillbaka som
bekräftelse på klubbens bilder nått fram.
Deltagaravgiften är 100 kronor per bildgrupp och klubb (totalt
finns tre grupper) samt 10 kronor per bild. Avgiften sätts in
på Enskede fotoklubbs postgirokonto 91 74 61-6. Märk talongen
”BILD 02” och antalet grupper och bilder. Glöm inte klubbens namn.
Frågor om tävlingen besvaras av Bastiaan Hakkert,
08-716 64 51, 0709-38 43 20 eller Kjell Hedvall, 08-604 54 09.

Enskede fotoklubb är en av Sveriges största fotoklubbar
med omkring 80 medlemmar i brett spektrum av åldrar.

För två år sedan firade klubben sitt 50-års jubiléum.
Under jubiléumsåret arrangerade föreningen RIFO och en
utställning kallad 50-50 på Galleri Kontrast i Stockholm.
Året efter var klubben tillbaka med en ny utställning.

BILD står i fokus i Enskede Fotoklubb. Medlemmarna är

till största delen mycket aktiva fotografer – såväl proffs som
amatörer. Detta bevisas inte minst av medlemmarnas många
och stora framgångar i olika fototävlingar.

