SVEFOs hemsida
www.svefo.cx
Kalendarium 2003
Nästa SVEFO-INFO
I april/maj.

Februari

Nr 2/03

Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar

Ordföranden har ordet
Något händer inom SVEFO kunde vi läsa på dessa rader i
januari 2002. Jag hoppas att ni av innehållet av denna information kommer att se, några små och stora steg under
föregående år, nu leder till vissa förändringar och jag hoppas givetvis till det bättre.
Under förra året hade vi flera arrangemang kring Digital
bildhantering och vi började detta år med ett mycket välbesökt breddläger, Sven Gedda var vår arrangör tillsammans med Jan Bergman. Ca 50 personer deltog i vårt tvådagars arrangemang där vi guidades runt i Photoshops finesser och andra områden inom den digitala bildhanteringen av Stefan Ohlson och Lars Köhler.
Direkt kopplat till detta ser vi givetvis vår tävling Bild
2003 som ni får kallelse till med detta SVEFO-INFO.
Många klubbledare och klubbmedlemmar hoppas vi nu
skall kunna deltaga, och också hjälpa andra medlemmar
att deltaga i denna tävling som i år arrangeras av Midsommargårdens Fotoklubb.
Horsbäcksdalen är kanske ej ett område känt av så
många, detta kan vi säkert gemensamt ändra på, med
hjälp av fotograf Anders Geidermark och alla våra fotooch naturintresserade medlemmar. Informera om denna
utflykt lördag 10 maj – söndag 11 maj i klubbarna.

Bild 2003
Är en digitalbildtävling. Se bifogad inbjudan med
regler. Arrangeras av Midsommargården den 6
april. Sista inlämningsdag och betalning är den 10
mars.
SVEFO vårutflykt till Västerås
10-11 maj till Västerås med fotograf Anders Geidermark. Anmälan senast 7 mars. Endast hälften av
platserna kvar! Hör av dig snarast till Bastiaan Hakkert, bastiaan.hakkert@svefo.cx, tel 08-716 64 51
eller 070-38 43 20.
SVEFO utställning och årsmöte
I november.

Annonstavlan
Uppmaning
Det är dags för klubbarna och enskilda att betala
årsavgift 2003. Avgiften är 300:- för klubbar och
100:- för enskilda. SVEFO postgiro: 81 76 40-6.
Efterlysning
Efter Bild-02 i Enskedes regi så saknar Danderyds
Fotoklubb 5 diabilder. Har du råkat få med dig dem
så kontakta snarast Bastiaan Hakkert på tel 08-716
64 51.
Nytillskott till SVEFO
Vi välkomnar två nya klubbar som medlemmar i
SVEFO: Uppsala Fotografiska Sällskap och Vällingby Fotoklubb.
Utställningsverksamhet
Märtha och Carl Blom från Gävle FK deltar i utställningen ”Foto som konst” på Täby Konstcentrum 1
mars – 16 mars. Öppet lördag-söndag 12-17.

Bilagor till detta nummer
Ordförande
Åke Tegbäck

•
•

Inbjudan till Bild 2003
Inbjudan till SVEFO vårutflykt

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande: Åke Tegbäck, Linnévägen 4, 169 33
Solna.Telefon 08-82 07 42. E-post: ake.tegback@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, april, september och november.
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla
klubbar. Redaktörens e-post: eva.carnestedt@svefo.cx

SVEFO vårutflykt till Västerås
lördagen 10 maj – söndagen 11 maj
Lövudden hotell & konferensanläggning strax utanför Västerås där vi kommer att
bekanta oss med fotograf Anders Geidermark.
Anders kommer att hålla ett föredrag om foto i bild och koncept och han tar även upp att arbeta med
foto i projekt. Vi har reserverat 20 övernattningsplatser på Lövuddens vandrarhem för lördag natt.
Avresa: lördag den 10 maj träffas vi för incheckning på vandrarhemmet ca kl. 13.00. Resa sker medelst samåkning i personbilar beroende på antalet deltagare och hur många bilar som kommer att finnas tillgängliga.
Boende : lördag natt bor vi på vandrarhemmet med normal utrustningsstandard. Man kan hyra sängkläder och handduk för kr 70.- eller ta med eget. Det finns kök etc och i hotelldelen finns även restaurang. Förslagsvis tar man med sig egen frukost och lunch samt mat till middag om man så önskar.
Frukost kan köpas för kr 50.Aktiviteter: lördag den 10 maj kl 14.00 – 18.00 föredrag med Anders Geidermark inkl. konferenskaffe. Söndag den 11 maj åker vi med Anders som färdledare till Horsbäcksdalen utanför Enköping
och idkar naturfotografering.
Efter hand samma dag avslutas SVEFOs vårutflykt för vidare resa till respektive hemort.
Kostnad; kr 565.- per person vilket inkluderar Anders Geidermarks föredrag och utflykt, övernattning på vandrarhemmet samt konferenskaffe på lördag.
Obs! det tillkommer bensinpengar som betalas under resan till den bilförare man åkt med.
Anmälan; till SVEFOs reseledare Bastiaan Hakkert, telefon 08 – 716 64 51 eller 070 – 38 43 20
senast den 7 mars. Avgiften betalas in på SVEFOs postgiro 81 76 40 – 6 och ange på inbetalningen namn, adress, telefon, klubbtillhörighet samt tillgång på egen bil. Sista inbetalningsdag är den
31 mars.

SVEFOs breddläger om digital bildhantering
Intresset för digital bildhantering i fotoklubbarna inom SVEFO håller i sig. Förra årets succé föjdes i år
upp med ett nytt breddläger på temat digital bildhantering. Vi var ett femtiotal personer som under två
hela dagar under ledning gnuggades i hela processen från scanning och bearbetning i Photoshop till utskrift av bilderna. Sven Gedda, som var kursansvarig, inledde med att beskriva några grundläggande begrepp om datorns funktionssätt vid digital bildhantering. Stefan Ohlsson, fotograf och t.f. chefredaktör för
Fotografisk Tidskrift började med att ge sin vision av den analoga respektive digitala fotografins framtid
nämligen att vi fortfarande under överskådlig tid kommer att fotografera såväl analogt som digitalt men
att allt fler överger det traditionella mörkrummet och istället bearbetar bilderna digitalt. Dessutom lockar
den digitala bildhanteringstekniken många att själv jobba med sina bilder istället för att lämna rullarna till
fotolabbet. Stefan gick igenom de olika stegen från scanning till färdig bild. Andra dagen visade Lars
Köhler, till vardags reklamfotograf, med konkreta exempel vad man kan åstadkomma i Photoshop. Vi
var sannolikt många som lämnade kursdagarna både omtumlade, fullmatade och inspirerade!
Kerstin Blomberg
Danderyds fotoklubb
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Inbjudan till DIGITALBILD 2003
Midsommargårdens Fotoklubb inbjuder alla fotoklubbar/enskilda medlemmar
inom SVEFO till DIGITALBILD 2003.
Bedömning
Midsommargårdens Fotoklubb ordnar en jury som utifrån sin syn på bilderna tar ut de tio bästa i
respektive klass.
Deltagande klubbar får en CD med samtliga deltagande bilder. CD:n delas ut direkt efter
redovisningen, klubbar som inte kan närvara får CD:n per post.

Redovisning
Redovisningen sker den 6:e april på Midsommargården.
Öppet kl 12.00 – 15.00. Juryns redovisning startar kl 13.00.

Övrigt
•

Tävlingsregler och följesedel bifogas med denna inbjudan (följesedel finns också att ladda ner
från SVEFOs hemsida, www.svefo.cx).

•

Bilderna lagras på CD eller diskett och skickas till:
Morgan Edström
Tångvägen 3, 2
126 38 Hägersten

•

Mottagningsbesked skickas till de klubbar som bifogar antingen frankerat och adresserat
svarskort (vykort) enligt gängse modell eller en e-postadress.

•

Startavgift per fotograf 100 kr, som betalas till Midsommargårdens Fotoklubbs postgiro
435 84 64-8.

•

Senaste inlämning och betalning 2003-03-10.

Frågor om tävlingen besvaras av Morgan Edström
Tel. 08-645 59 09, Mobil. 070-788 20 25
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Tävlingsregler
•

Tävlingen är öppen för alla anslutna fotoklubbar/enskilda medlemmar i SVEFO.

•

Två klasser: färg enstaka (F) och svartvitt enstaka (S). Max 3 st bilder per deltagare i varje
klass. Bilderna får inte ha varit placerade eller utställda i tidigare SVEFO eller RIFO tävlingar.
Man får behandla bilden i bildprogram.

•

Bilderna skall vara nedsparade i JPEG-format, max 600 punkter bred och max 500 punkter hög.
Färgprofil Adobe RGB. Filstorlek max 300 kB.

•

Spara bilderna med ett filnamn som identifierar klubb, fotograf och klass. T ex
Midsommargårdens Fotoklubb, fotograf Morgan Edström och färgbild nr l ger ett filnamn
MGFK_ME_F_1.JPG. För svartvit bild MGFK_ME_S_1.JPG).
(Photoshop ger även en möjlighet till ytterligare information, t ex bildtitel, om ni använder File,
File Info, Caption.)

SVEFOs Digitalbildtävling
Följesedel
Fotoklubb / Akronym:
T.ex. Midsommargårdens Fotoklubb / MGFK

Klubbens adress:

För tävlingen gäller de regler som publicerats på SVEFOs hemsida.
http://www.svefo.cx
De deltagande bilderna och den ifyllda följesedeln sparas på en CD/diskett eller
sänds direkt till:
Morgan Edström
Tångvägen 3, 2 tr
126 38 Hägersten
Spara bilderna med ett filnamn som identifierar klubb, fotograf och klass. T ex
Midsommargårdens Fotoklubb, fotograf Morgan Edström och färgbild nr l ger ett
filnamn MGFK_ME_F_1.JPG. För svartvit bild MGFK_ME_S_1.JPG).
Deltagande fotografer:
T.ex. Morgan Edström

FOTOGRAF

ME

AKRONYM

Bifogade bildfiler: Lägg till rader i tabellen vid behov
T.ex. STUGA

TITEL

MGFK_ME_F_1.JPG

FILNAMN

