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Stockholms Fotomaraton
Enskede FK anordnar tillsammans med Lava och
fotosidan.se Stockholms Fotomaraton den 6 september. Anmälan senast 22 augusti. Mer information finns på: www.enskedefotoklubb.nu.

Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Ordförande har ordet!
BILD-03 och Vårutflykten med Anders Geidemark har varit
två fina och välbesökta arrangemang.

Annonstavlan

BILD-03 hade i år samlat nästan 3 ggr så många bilder som
förra året, vilket visar att denna nya form av tävling nu är väl
accepterad. Midsommargårdens Fotoklubb hade kontaktat Stefan Ohlsson som jury. Stefan gav en mycket utförlig bedömning och berättade med sin stora erfarenhet av digital bildbehandling om tips och möjligheter till förbättringar. Jag hoppas
att den CD som Midsommargården FK sammanställde har nått
ut till klubbarna och att ni har haft tillfälle att visa den för medlemmarna.

BILD-03
Ett urval av bilder från Bild-03 finns att beskåda på
SVEFOs hemsida.
2 nytillskott till SVEFO
De två nyaste klubbarna i SVEFO, Uppsala Fotografiska Sällskap och Vällingby Fotoklubb, presenteras lite utförligare i detta nummer.
Tävlingstips
På Lidingö Fotoklubbs hemsida, http://hem.
passagen.se/lfk, finns en utförlig sammanställning
och länkar till olika tävlingar inom fotografi. Först
presenteras tävlingar för klubbanslutna medle mmar samt enskilda medlemmar i SVEFO och RSF.
Efter dessa presenteras tävlingar av mer allmän karaktär där alla kan skicka in bidrag. Denna sida
uppdateras allt eftersom och LFK är tacksamma
för information om fler tävlingar som kan bifogas
listan. En sida värd att besöka regelbundet!

Vårutflykten hade samlat nästan 20 personer. Under första dagen fick vi ta del av Anders olika projekt och bildspel. Med
tankar på bildspel och naturupplevelser åkte vi på söndagen till
Hårsbäcksdalen, som är en djup urskogsliknade flodfåra mellan
Enköping och Heby. En dags besök kan med Anders perspektiv
kanske ge några bilder, ett bildspel kräver sin man/kvinna när
det gäller planering och utförande.
Hur fortsätter vi verksamheten...
Jag har nu varit i kontakt med 7 klubbar för kommande SVEFO-utställning. De klubbar jag kontaktat har deltagit i tävlingen
med större eller mindre framgång. Valet har fallit på ett antal
klubbar som ej arrangerat några tävlingar de senaste åren men
ändå deltagit i tävlingen.
Alla 7 klubbarna har sagt: ”nej, vi kan inte ställa upp”. Skälen
har varit lite olika.
Vid ett extra styrelsemöte har vi beslutat att de fem klubbar
som är representerade i SVEFO styrelsen gemensamt arrangera stämman den 30 november 2003!
Ordförande
Åke Tegbäck

Bilaga till detta nummer
•

Inbjudan till Stockholms Fotomaraton (6/9).

SVEFO-styrelsen önskar dig en härlig
fotosommar med inspirerande
motivtillfällen!

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.
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla
klubbar. Redaktörens e-post: eva.carnestedt@svefo.cx

Nya SVEFO-medlemmar hälsas välkomna!
Uppsala Fotografiska Sällskap
Uppsala Fotografiska Sällskap (UFS) bildades redan 1941 och har idag uppemot 100 medle mmar med åldersfördelning 18-91 år. Bland medlemmarna finns både amatörer och yrkesfotografer. UFS förforgar över eget mörkrum för arbete med både svartvitt och färg. Digital fotografering och digital bildbehandling på dator har gjorts av enskilda medlemmar under knappt
ett decenium. En del fotografer arbetar helt inriktat på ”konstfoto”, andra är porträttfotografer,
naturfotografer eller dokumentärfotografer. Varje år blir det ett antal fotoprojekt. Fotomaraton
är ett exempel, ett annat är ett barnprojekt. Barn fick låna en digitalkamera och fotografera vad
de ville. Bilderna ställdes ut på Stadsbiblioteket i Uppsala. Ett engångsprojekt. Till föreningen
är ”Galleriet” knutet, en lokal där medlemmar och andra kan ställa ut foton. Ambitionen är att
det alltid ska pågå något spännande där. Kvinnorna i föreningen har de senaste tre åren haft en
utställning. Just nu pågår ”Kvinnor ser kvinnor” i Galleriet.
Se mer på hemsidan: www.ufs.has.it.
Vällingby FK
Vällingby FK är en alldeles färsk klubb med idag ca 20 medlemmar. Klubben består av medlemmar från 18 år upp till 70 år. Alla med olika kunskaper och erfarenhet. Vällingby Fotoklubb är öppen för alla som är intresserade av fotografering i dess olika former. Inga krav på
förkunskaper eller att man måste vara aktiv, det finns både aktiva och passiva medlemmar.
Klubben har ännu ingen fast samlingslokal/studio men jobbar hårt på att det ska lösa sig under
den närmaste tiden.
Se mer på hemsidan: www.vallingbyfotoklubb.tk

SVEFO Vårutflykt till Lövudden
Lördag den 10 maj samlades vi hela 19 personer från Nynäshamn i söder och Norrtälje i norr
och vi hade vädrets makter med oss.
Intresset för resan var stor då cirka 25 personer ursprungligen hade föranmält sig. Lövuddens
vandrarhem ligger strax utanför Västerås och första dagen höll fotograf Anders Geidemark ett
mycket intressant och givande föredrag om sitt sätt att planera och genomföra fotografiska projekt.
Vi fick även se några mycket intressanta bildspel av vilka ett handlade om Islands uppkomst.
Söndagen åkte vi gemensamt till Horsbäcksdalen strax norr om Enköping där vitsippor och blåsippor stod i full blom och kamerorna gick på högvarv inför all praktfull natur längs ån i denna
vackra dalgång.
Bastiaan Hakkert
Utflyktsansvarig

Enskede fotoklubb inbjuder till

Stockholm Fotomaraton
tillsammans med Lava och fotosidan.se

12 motiv, 12 timmar, 12 filmrutor
Det är förutsättningarna när Enskede Fotoklubb lördagen den 6 september anordnar ett fotomaraton i centrala Stockholm.
Stockholm Fotomaraton kallas tävlingen som är öppen för alla fotointresserade. Högsta priset är en
Canon digitalkamera värd cirka 7000 kronor.
Reglerna är lika enkla som uppdraget är svårt - att i kronologisk ordning fotografera tolv givna motiv
inom tolv timmar och allt på en filmrulle med tolv exponeringar.
Stockholm Fotomaraton arrangeras i samarbete med ungdomscentret Lava på Kulturhuset vid Sergels Torg i Stockholm och den populära webbsidan fotosidan.se. Lava blir start och mål i tävlingen
och kommer också att fungera som bas under tävlingsdagen med kafé och åtskilliga aktiviteter som
rör fotografi: utställningar, föredrag och workshops.
En kvalificerad jury kommer att utse vinnare i tävlingen som avgörs i två klasser: totalt och etapper.
Totalsegrare blir den som sammantaget tolkat de tolv motiven bäst. Dessutom utses segrare för vart
och ett av de tolv etapperna/motiven. De bästa bildserierna och de bästa enstaka bilderna ställs ut
på Galleri Lava under några veckor och de kommer även att presenteras på www.fotosidan.se.

Vinn digitalkamera
Sponsorer i är Canon, Fuji, ProLabbet, Kulturhusets Lava, fotosidan.se. Dessa ställer också upp
med priser, bland annat en digital kamera värd cirka 7000 kronor.
Mer information om tävlingen finns på www.enskedefotoklubb.nu. Du kan också skriva till fotomara@enskedefotoklubb.nu.
Deltagaravgiften, som inkluderar film, framkallning och kopiering, är 195 kronor. Anmälan görs genom inbetalning senaste den 22 augusti (se hemsidan).

