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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Ordföranden har ordet!
Bilderna till Digitalbild 05 är nu inlämnade.
Vi har i år ungefär lika många bilder och deltagande klubbar som förra året och kan säker se
fram mot en intressant visning i Enskede samband med jurypresentationen.
Med denna info följer ett program för vår planerade Klubbledarträff den 23 april. Som ni
kan se av programmet kommer vi att ta upp
frågor kring SVEFO utställningen och Digitalbild 0X.
Vi ser det som mycket viktigt att några representanter från så många klubbar som möjligt
deltar vid detta tillfälle.
Klubbledarträffen kommer att avslutas med en
bildvisning av en intressant fotograf – samtal
pågår och så snart vi har ok kommer vi lägga ut
information på hemsidan.
Tid och plats
Lördag den 23 april. Portarna öppnas kl 09.15.
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3
Midsommarkransen, Stockholm.
T-bana: Telefonplan.
Program mm framgår av bilaga.
Anmälan till Sven-Erik Johansson, 08-6128207,
helst till sej@bredband.net.

Redovisningen av Digitalbildtävligen sker som tidigare aviserats
Lördagen den 9 april kl 13.00
I Skarpnäcks kulturhus
Det har kommit in 291 bilder från 64 fotografer representerande 13 klubbar. Göran Segeholm heter
jurymannen som kommer att presentera resultatet.
Se mer i bifogade inbjudningsbrev från arrangören
Enskede Fotoklubb.
Ny klubb i SVEFO
”Bländaren” är en fotoklubb inom Länsförsäkringar.
Den bildades 1990 och har idag 21 medlemmar. Man
har en hel del aktiviteter som temafotograferingar, kurser mm. Kontakt med klubben kan man få genom ordföranden Sven-Olov Zetterström, telefon 08-588 412 60
eller sven-olov.zetterstrom@lansforsakringar.se.
SVEFO hälsar ”Bländaren” och dess medlemmar välkomna i gänget!

RSFs Digitalsalong
Även RSF har nu en digitalbildtävling! Flera av våra
klubbar har aviserat att de kommer att delta. Se bilagan
för mer information

Aktuella utställningar
Personligt
Kulturhuset 26 februari - 8 maj 2005
Fotografier från The Helsinki School.

om Mamma
Fotografin hus 24 mars – 24 april 2005
Fotografier av Yngve Baum

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. a.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

DIGITALBILD 05
Enskede Fotoklubb inbjuder till redovisning av SVEFOs
digitalbildtävling lördagen den 9 april 2005 klockan 13.00
Plats: Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25. T-bana till Skarpnäck, gå
till höger utanför stationen till det blå Kulturhuset på samma sida av gatan.
Jury för tävlingen är Göran Segeholm som är en erfaren reportagefotograf och
fotopedagog. Han åker land och rike runt och talar om fotografering för
fotografer och icke-fotografer. Göran arbetar också som tf chefredaktör på
tidningen Allt om Digitalfoto, har tidigare varit medarbetare i tidningen
Fotografi och gjort TV-program om fotografering.
Det har lämnats in 291 bilder från 64 fotografer i 13 SVEFO-klubbar.

Program
13.00

Visning av samtliga inlämnade bilder

14.00 ca

Kaffeservering

14.30 ca

Jurybedömning och diplomutdelning

Välkomna!

Program för
SVEFO klubbledarträff lördagen den 23 april 2005
Tema: SVEFO utställningen och Digitalbild 0X
Tid
Program
Ansvarig
09.30-10.30 Hur kan och vill vi utveckla vår SVEFO utställning och
Digitalbild 0X
Bakgrunden är tidigare motion till SVEFO stämman,
och att nu senast också frågan var uppe till diskussion i
Norrtälje.
Nynäshamns tidigare motion
Översikt av hur de olika distrikten inom RSF och RSF
arrangera sin verksamhet.
Förslag till grupper / tema
- Antal tävlingar
att utse arrangör och administration
- Tävlingsformer
dia, påsikt, digital och ev bildspel som vi
tidigare hade på programmet inom SVEFO
- Klassindelningar
enstaka bild, kollektion, motton/tema
- Vilka skall belönas / diplomeras?
(kan årets rookie vara något?)
Givetvis har säkert samtalen givet flera andra vinklar på
temat som lämpligen kan belysas av någon grupp.
10.30-10.50 Kafferast
10.50-11.40 Grupparbeten
11.40-12.30 Redovisning och sammanfattning
Rekommendation till nästa SVEFO stämma
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Gästföreläsare / bildvisning

Åke Tegbäck
2005 03 01

RSFs medlemmar inbjudes att deltaga i

Digitalsalongen 2005
Salongen avser digitalbild, enstaka bild. Motivvalet är fritt. Bilderna bör vara nytagna och får inte ha blivit
prisbelönta vid tidigare utställningar/salonger inom RSF. Det är förbundets förhoppning att de insända
bilderna företrädesvis är tagna med digitalkamera och att bilder inskannade från dior och påsiktsbilder som
skickats till förbundets övriga salonger inte förekommer.
Deltagarna får insända max 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Formatet ska vara jpeg med längsta bildsida
700 punkter. En liggande bild får vara max 700 punkter bred, en stående bild max 700 punkter hög.
Bildfilens storlek bör hållas mindre än 250 kB.
En av RSF utsedd jury väljer ut lämpligt antal bilder för salongen. Dessutom har juryn möjlighet att utdela ett
antal diplom och plaketter till bilder som anses förtjänta. Juryn bedömer bilderna i inskickad originalstorlek.
Juryredovisning sker vid RIFO i Ängelholm i maj.
De uttagna bilderna kommer att användas för RSFs programtjänst och presenteras på RSFs hemsida.
Insändande av bilder
§ Varje klubb utser en tävlingsansvarig person, som kommer att utgöra kontakten mot RSF.
§ Tävlingsansvarig kommer att få ett lösenord av RSF och tävlingsansvarig kan i sin tur ge enskilda
medlemmar lösenord. Skicka ett mejl till RSF, digitalsalongen@rsf-fotoklubbar.org och ange vem som är
klubbrepresentant, meddela telefon och e-postadress så att vi kan nå dig.
§ Enskild medlem skickar mail till samma adress för att få lösenord och instruktion. Ange att du deltar som
enskild medlem.
§ Bilderna skall laddas upp av deltagarna själva till Digitalsalongens egen webbplats www.rsf-fotoklubbar.org/digitalsalongen/. Där finns all nödvändig information.
§ Ett enkelt formulär skall fyllas i elektroniskt innan bilderna laddas upp till en server.
§ Tävlingsansvarig godkänner klubbens alla medlemsbilder innan bilderna kan delta i Digitalsalongen.
Deltagaravgift
50 kr per deltagare insändes klubbvis till: RSF, Postgiro 4 45 17 - 1. På inbetalningen måste klubbens namn
och antal deltagande fotografer framgå.
Datum
§ 20 mars är sista datum för respektive klubbs tävlingsansvarige att godkänna klubbens bilder.
§ Respektive fotograf kan ladda upp sina bilder under perioden 10-20 mars, men observera att klubbens
tävlingsansvarige ska hinna godkänna bilderna.
§ 20 mars är sista datum för klubbvis inbetalande av deltagaravgiften.
Ytterligare information
§ Göran Zebühr, 08-581 667 66. E-post: goran.zebuhr@telia.com
§ Lars Rosell, 033-13 88 88. E-post: lars.rosell@boraas.com

Varmt välkommen att delta med dina digitala bilder!
(Vid Riksfotostämman i Huskvarna 2004 fick RSF i uppdrag att göra ett första försök med en digital salong. Vi hoppas nu på
många bilder och många kommentarer till denna första Digitalsalong.)

