SVEFOs hemsida
www.svefo.cx
Kalendarium 2004
Fotoutställning i Uppsala
På Uppsala Fotografiska Sällskaps galleri på Övre
Slottsgatan 14A i Uppsala. För mer information se
http://www.ufs.has.it/.

Januari

Extra/04

Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar

Extra! Extra! Extra!

Här får du ett extra
nummer av SVEFOINFO som framförallt
innehåller inbjudningar
till Klubbledarträffen och
Digitalbild 2004!

Klubbledarträff
Söndagen den 7 mars. Se bif inbjudan.
Digitalbild 2004
Bilder ska vara insända senast 19 februari. Se
www.ufs.has.it. Redovisas i Uppsala söndagen den 21
mars. Arrangör Uppsala Fotografiska Sällskap.
Nästa SVEFO-INFO
Kommer i februari.
Årsavgift 2004
Nu är det dags för klubbarna att betala in
medlemsavgift för 2004.

Anslagstavlan
Fritt fram för idéer och uppslag! Utställningar...
Tävlingar...Köpes/säljes...
Bilagor till detta nummer
•
•

Inbjudan Klubbledarträff.
Inbjudad Digitalbild 2004.

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
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Inbjudan till DIGITALBILD 2004
Uppsala Fotografiska Sällskap inbjuder alla fotoklubbar/enskilda medlemmar inom
SVEFO till DIGITALBILD 2004.
Bedömning
Juryn består av några uppsalafotografer. Denna jury kommer att utifrån sin syn på bilderna ta 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.
Juryn får JPEG-bilderna i inskickad originalstorlek. För presentation och på hemsidan kan bilderna
behövas skalas ned något för att bli hanterbara.

Redovisning
Redovisningen sker söndagen den 21 mars 2004 i NBV:s lokaler, TR-salen på bottenvåningen,
Bangårdsgatan 13 i Uppsala. Lokalen ligger mittemot järnvägsstationen.
Bildspel med alla bilder. Kaffe, te och bröd finns till försäljning.
Diplom delas ut.
Öppet kl. 11.00 – 16.00. Juryns redovisning startar kl. 12.00.

Övrigt
•

Startavgiften 100 kr per fotograf, betalas klubbvis till Uppsala Fotografiska Sällskaps postgiro
17 69 57-9 av tävlingsrepresentanten. Var noga med att ange klubb på inbetalningen.

• Senaste inlämning och betalning torsdagen 2004-02-19
•

Frågor om tävlingen besvaras av Lise-Lott Wesslund
Tel. 018-30 15 28, Mobil. 070-89 222 96
E-post: lottawesslund@hotmail.com

Välkomna att deltaga!

Digitalbild 2004
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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.

•

Bilderna får behandlas/manipuleras i bildbehandlingsprogram så som Photoshop.

•

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

•

Bilderna skall vara nedsparade i JPEG-format, max 896 punkter bred och max 672 punkter hög.
Färgprofil Adobe RGB.

•

Bilder godkända för publicering (anges vid uppladdningen) kan komma att läggas upp på
SVEFO:s och UFS:s respektive hemsidor.

•

Varje klubb utser en tävlingsansvarig person, som kommer att utgöra kontakten mot UFS.
Bilderna skall laddas upp av deltagarna själva via en länk på UFS:s hemsida
http://www.ufs.has.it/ Ett enkelt formulär skall fyllas i elektroniskt och bilderna laddas upp till
en server för denna tävling.

•

Tävlingsansvarig kommer att få ett lösenord av Palli Kristmundsson och tävlingsansvarig kan i
sin tur ge enskilda medlemmar lösenord. Skicka ett mejl till Palli (palli.kristmundsson@telia.com) och
ange vem som är klubbrepresentant, meddela telefon och e-postadress så att vi kan nå dig.

•

Tävlingsansvarig godkänner klubbens alla medlemsbilder innan bilderna kan delta i tävlingen.
Bilderna får inte vara större än angiven maxstorlek.

•

Ange gärna titel på bilden. (Photoshop ger även en möjlighet till ytterligare information, t ex
bildtitel, om ni använder File, File Info, Title. Skriv dock inte fotografnamn i File Info då juryn
måste ha avidentifierade bilder när de gör bedömningen)

Digitalbild 2004
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Klubbledarträff

Tema :

Bildpresentationer med digital teknik
Göran Zebühr och Jan Bek kommer att informera om produktionen
av SVEFO 03 presentationen samt visa några exempel på
Bildprogram producerade för RSF

Plats:

Midsommargården / Samlingssalen
Telefonplan 3 Stockholm

Datum:
Tid:

Söndagen den 7:e mars
kl 10.00-14.00

Anmälan:

För vår planering vill vi att ni anmäler ert deltagande till:
Åke Tegbäck
eller
Jan Bergman

ake.tegback@svefo.cx

Tel: 08-82 07 42

jan.bergman@svefo.cx

Tel: 08-768 23 53

Inbjudan är ställd till alla klubbar i distriktet, och vi hoppas på att så många som
möjligt kan vara representerade med någon/några från klubbstyrelsen. Givetvis
får ni också ta med någon medlem som kan bli er specialist på bildprogram i
framtiden!

Välkomna

klubbledartraff_2004.doc

