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Här kommer ett extranummer av
SVEFOinfo med aktuell information om Digitalbildtävlingen, som i
år arrangeras av Enskede FK. Sista
inlämningsdag den 25 februari, redovisning lördag den 9 april.
Regler och andra detaljer i bifogade bilagor!
Ordföranden har ordet!
Under de närmaste veckorna skickar vi en CD med de
antagna bilderna från tävlingen i Norrtälje. Jag hoppas
att ni på detta sätt skall få möjligheter att på er klubb
visa mer av tävlingen än bara de traditionella resultatlistorna - det kanske också kan leda till diskussion om bilder och våra tävlingsformer.

..att betala årsavgiften till SVEFO!
300 kr/klubb eller 100 kr för enskild medlem sätts in på SVEFOs postgirokonto 81 76 40-6. Glöm inte att ange avsändare.

E-mail adress
till någon kontaktperson i klubben vill vi gärna ha.
De flesta klubbar och enskilda får SVEFOinfo via mail. Det är mycket praktiskt, lätt för oss och klubben får informationen snabbt. Så,
om ni får vårt blad med post nu, men har skaffat mailadress, meddela
denna till oss! Kontakta Jan Bergman jan.bergman@svefo.cx eller
redaktören (se nedan)

Anslagstavlan
En heldags porträttfotokurs kommer att hållas lördag den 23
april i Stockholm. För mer information se bifogade inbjudan.
Fritt fram att annonsera här. Utställningar, köpes/säljes…….
Kontakta redaktören!

Bilagor i detta nummer
•
•
•
•

Inbjudan till Digitalbildtävlingen från Enskede FK
Allmänt om Digitalbildtävlingen
Regler för Digitalbildtävlingen
Inbjudan porträttfotokurs

Nästa nummer av SVEFOinfo
beräknas utkomma i andra hälften av februari med bland annat
inbjudan till redovisningen av Digitalbildtävlingen och alla
detaljer om klubbledarträffen.

Boka in lördagen den 23 april för en klubbledarträff . Ett
tema är kommande tävlingsprogram inom SVEFO. Denna inbjudan är ställd till alla klubbar i distriktet, och vi
hoppas att så många som möjligt kan vara representerade
med någon eller några från klubbstyrelsen.
Detaljerat program följer med nästa Info.

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom
SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande: Åke Tegbäck, Linnévägen 4
169 33 Solna .Tel 08-820742. 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 ca 5 nr/år
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och bidrag
från alla klubbar. Redaktör Sven-Erik Johansson
Tel 08-612 82 07, sej@bredband.net

Inbjudan till DIGITALBILD 05

Enskede Fotoklubb inbjuder alla fotoklubbar/enskilda medlemmar
inom SVEFO till DIGITALBILD 05
SVEFOs regler för digitalbildtävlingen bifogas. Färgprofilen kan vara antingen AdobeRGB
eller sRGB. sRGB rekommenderas då bilderna kommer att visas med dataprojektor.
Inlämningen skall ske klubbvis av en i varje klubb utsedd tävlingsansvarig via e-post (eller
CD). Till bilderna skall bifogas en Excel-lista som knyter klubben och fotografens namn till
bildens filnamn. Ange också om någon bild inte får publiceras på internet/CD. Efter tävlingen
får deltagande klubbar en CD med samtliga inlämnade bilder.
Bilderna skall vara insända senast den 25 februari till bild05@enskedefotoklubb.nu
Insändningen kommer att bekräftas via e-post.
Startavgiften är 75 kronor per fotograf som betalas klubbvis av den tävlingsansvarige till
Enskede Fotoklubbs postgirokonto 91 74 61-6 senast den 25 februari. Glöm inte ange
avsändare!
Frågor om tävlingen besvaras på e-post info-bild05@enskedefotoklubb.nu eller per telefon
08-642 63 55 Peter Bruselid och 08-640 05 29 Jan Bek.
Mer information om redovisningen som sker lördagen den 9 april kommer i nästa nummer av
SVEFO-INFO.

Välkomna att deltaga med många bilder!

Allmänt om DIGITALBILD-tävlingen
Målsättning
Genom att årligen utlysa DIGITALBILD-tävlingen ges fotograferna i fotoklubbarna ett
forum att visa upp sina bästa bilder i digital teknik.
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
DIGITALBILD-tävlingen består av två grupper med enstaka bild:
• Svartvita bilder
• Färgbilder
Varje fotograf får deltaga med max 3 bilder per grupp. Bilderna överlämnas enligt
anvisning från arrangerande klubb.

Utmärkelser
I varje grupp rangordnas tio bilder. Alla rangordnade bilder 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.
Bästa fotograf respektive bästa klubb tilldelas diplom.

Poängberäkning
Bästa fotograf respektive bästa klubb utses genom att summera deras respektive poäng
i båda grupperna. Poängberäkningen sker enligt följande: Bästa placering 11p, sedan
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1p i rangordningen.
Hedersomnämnda bilder får ett plustecken (+). Plustecknen användes för att söka skilja
respektive fotograf och fotoklubb vid lika poäng.

Deltagare
DIGITALBILD-tävlingen är öppen för alla klubbar som geografiskt ligger inom Östra
Svealands Fotoklubbars (SVEFO) upptagningsområde och är betalande medlemmar.
Alla klubbar som deltar bör vara beredda att ställa upp som arrangör av nästa års
DIGITALBILD-tävling om så blir aktuellt.

Arrangör
Arrangör utses av SVEFO bland de under de senaste åren deltagande klubbarna.
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standardregler för digitalbildstävlingen
• 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.
• Motivvalet är fritt. Bilderna bör helst vara nytagna och får ej blivit prisbelönta vid
tidigare utställningar/tävlingar inom RSF och SVEFO.
• Bilderna får behandlas/manipuleras i bildbehandlingsprogram så som Photoshop.
• Bilderna skall vara nedsparade i JPEG-format med längsta sida max 700 pixlar.
Bilden får dock inte bli större än 300 KB.
• Varje deltagande klubb utser en tävlingsledare som slutligen godkänner klubbmedlemmarnas deltagande. Insändandet av bilderna kan ske på medlemsnivå eller som
ett av den tävlingsansvarige sammanställt paket. Medium kan vara CD-skiva, e-post
eller uppladdning till en server via Internet. Det är upp till den arrangerande klubben
att välja den metod som bäst sammanställer och insamlar bilderna.
• Spara bilderna med ett ﬁlnamn som identiﬁerar klubb, fotograf och klass. T ex Midsommargårdens Fotoklubb, fotograf Morgan Edström och färgbild nr 1 ger ett ﬁlnamn MGFK_ME_F1.JPG. För svartvit bild MGFK_ME_S1.JPG).
• Bilder godkända för publicering (anges vid inlämning) kan komma att läggas upp på
SVEFOs och arrangörsklubbens respektive hemsidor.

rekommendationer
• Ange gärna en bildtitel. (Photoshop ger även en möjlighet till ytterligare information,
t ex bildtitel, om ni använder File, File Info. Skriv dock inte fotografnamn då Juryn
måste ha avidentiﬁerade bilder när de gör sin bedömning.)
• Använd inte snarlika bilder i de två klasserna.
• Val av färgproﬁl för inlämnade bilder är upp till arrangörsklubben. Vanligast är Adobe
RGB men då de ﬂesta digitalkameror och projektorer idag använder sRGB så kan
det vara ett annat alternativ.
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Varför bilden storlek skall ha längsta sida 700 pixlar?
Anledningen är att via en datorprojektor visas bilderna på en yta som vanligen ligger
på en upplösning 1024 x 768 pixlar. För att få plats med nödvändig info och för att
bilderna, i möjligaste mån, blir presenterade på likvärdigt sätt anges en aktiv bildyta
på 700 x 700 pixlar. Det gör att bildernas längsta sida skall vara max 700 pixlar, oavsett om de är tagna som landskap (liggande) eller porträtt (stående).
Följdaktligen så får en kvadratisk bild störst utnyttjad visningsyta

Aktiv yta 700 x 700 pixlar

Landskapsbild, bredd max 700 pixlar

Porträttbild, höjd max 700 pixlar

Kvadratisk bild, 700 x 700 pixlar

Nyfiken på porträttfoto?
Under hösten 2004 inbjöd jag till en kursdag i
porträttfoto. Intresset var så stort att alla inte fick
plats. Därför återkommer jag nu med en ny inbjudan till

Porträttfotografering lördag den 16 april 2005 i Stockholm.
Kursen är upplagd på samma sätt som de tidigare kurserna. I kursen kommer bland
annat följande att behandlas:
•
•
•
•
•
•
•
•

vad är ett porträtt?
grunderna i ljussättning
olika typer av ljus
olika typer av lampor och blixtar
kameror, objektiv, film och andra tillbehör
olika modeller (breda och smala ansikten, glasögon mm)
hur uppträder man som fotograf?
hur hantera modellen?

Vi kommer att gå igenom de olika momenten såväl teoretiskt som i praktiska demonstrationer. Du kommer att få möjlighet att själv prova på att sätta ljus och fotografera. Vi
kommer att se på bilder tagna av bl a kända fotografer. Och så blir det tillfälle till
frågor och diskussioner. I kursen ingår också ett kompendium.
Ta gärna med dig kamera. (det blir tillfälle att ta egna bilder.)
Antalet deltagare är maximerat till 12 st.
Kursen kostar 300 kr för en hel dag kl.10-18 inklusive modell.
Kontakta mig, Sven-Erik Johansson på telefon 08-612 82 07, 070-311 74 78 eller mail
sej@bredband.net för mer information och anmälan. När du anmält dig så får du mer
detaljinformation ca 3 veckor före kursen.
Välkommen!

Sven-Erik Johansson

