SVEFOs hemsida
Vi önskar våra läsare Rev. A

God Jul och Gott Nytt år!
SVEFOs styrelse 2006

Januari

1/2006

Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFO-stämman 2005
Fotoentusiaster från våra klubbar kom till Kulturhuset
Lättinge (f.d. Fängelset) söndagen den 20 november då
Gävle fotoklubb stod värd för distriktsfotostämman.

Den nya styrelsen har följande sammansättning:
Åke Tegbäck
ordförande
Jan Bergman
kassör
Bror Lord
sekreterare
Sven-Erik Johansson Svefoinfo redaktör
Kurt Ekh
Morgan Edström
suppleant
Lia Malm
”
Siegbert Lorenz
”
Telefon och mail-adresser till styrelsen hittar ni på hemsidan.

Stämman bjöd inte på några överraskningar. Under året
hade styrelsen tillsammans med klubbarna tagit fram ett
förslag till ändring av regler för SVEFO utställningen
vilka antogs enhälligt av stämman. Till ordförande omvaldes för ett år Åke Tegbäck från Sundbybergs
Fotoklubb. Nya ledamöter blev Kurt Ekh och Lia Malm.

Digitalbildtävlingen 2006

Juryn för de ca 350 inlämnade bilderna hade varit medlemmar från Gagnefs Fotoklubb Anna Andrén, Jan Forsmark, Lars Jonsson, Ragnar Nyberg och Dalle Saxdahl.
Resultatet presenterades på ett mycket trevligt och saklikt sätt av Dalle och Jan.

Visning av Friedlander-utställning

Titeln bästa fotograf delades av Märta Blom Gävle FK
och Britt Rehnfeldt Enskede FK, priset till bästa klubb
gick för andra året i rad till Gävle FK och togs emot av
värden och ordföranden Lars Lindahl. Några av Märtas
och Britts bilder kan ni se på vår hemsida.

Denna tävling arrangeras 2006 av Stockholm Leicaklubb. Inlämning 25 februari och redovisning sker den 2 april i Midsommargården. Mer info och regler återfinns i bilagorna 1 och
2.

Verk av årets Hasselbladspristagare Lee Friedlander kommer att visas på Fotografins Hus 19 januari – 5 mars. Med anledning av detta
arrangerar vi en visning för SVEFOs medlemmar onsdag den 1 februari kl 19.00. Adressen är Slupskjulsvägen 26A på Skeppsholmen.
Det kommer att finnas möjlighet att få något att dricka för dem som
vill sitta kvar för eftersnack.
OBS!
Vi vill ha förhandsanmälan på mail sej@bredband.net eller telefon
6128207 (Sven-Erik) eller 820742 (Åke) helst före 25 januari. Inträdet är fritt, men deltagarantalet är begränsat.

Med denna information kommer dels inbjudan från
Stockholms Leicaklubb till Digitalbild 2006 och dels en
inbjudan till en visning av kommande utställningen Friedlander på Fotografins Hus.

Porträttfotokurs

Som framgår av inbjudan från Stockholms Leica Klubb
är formatet på bilderna som skall lämnas in något större i
år än förra året. Bakgrunden är att Leicaklubben kommer
att prova en redovisning med två PC projektorer.

Bilagor i detta nummer

Lördag den 11 mars anordnas vårens porträttfotokurs i Stockholm. Mer information finns i bilaga 3 eller genom arrangören
Sven-Erik Johansson, sej@bredband.net eller 08-6128207.

1. Inbjudan till Digitalbildtävlingen 2006
2. Regler för Digitalbildtävlingen
3. Inbjudan till porträttfotokurs

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

Inbjudan till
SVEFO DIGITALBILD 06

Stockholms Leicaklubb inbjuder alla fotoklubbar/enskilda medlemmar
inom SVEFO till tävlingen DIGITALBILD 06.
En sammanfattning av SVEFOs regler för digitalbildtävlingen bifogas. Vidare
information finns på hemsidan www.svefo.cx
Inlämningen ska ske klubbvis med bilderna på en CD av den som är
tävlingsansvarig i klubben. Till bilderna skall bifogas en deltagarlista per
klubb som upptar varje deltagande fotografs namn och bilder med filnamn.
Bilderna skall vara insända senast den 15 februari till Olle Robin, Möjavägen
54, 13234 Saltsjö-Boo. Kopia på deltagarlistan översändes samtidigt via epost till olle.robin@stockholmsleicaklubb.org. Mottagandet av klubbens CD
kommer att bekräftas via e-post.
Startavgiften är 100 kronor per fotograf som betalas klubbvis till Stockholms
Leicaklubb postgirokonto 50 40 50-6 senast den 15 februari. Glöm inte att
ange avsändare!
Frågor om tävlingen besvaras av olle.robin@stockholmsleicaklubb.org. Gäller
det tekniska frågor kontakta jan.zettergren@stockholmsleicaklubb.org. Det
går också att ringa till 08-715 88 21 Olle Robin och 08-89 94 49 Jan
Zettergren.
Redovisningen planeras ske söndagen den 2 april i Midsommargården,
Stockholm då samtliga bilder visas och juryn avger sitt omdöme. Deltagande
klubbar erhåller en CD med alla inlämnade bilder.
Inbjudan finns på vår hemsida www.stockholmsleicaklubb.org, där den går
att ladda ner.
Välkommen att delta med många bilder!
Stockholm 9 december 2005
Stockholms Leicaklubb

SVEFO DIGITAL BILD O6
REGLER FÖR TÄVLINGEN
•

Tävlingen gäller enstaka bild. Den är uppdelad i två klasser,
nämligen färg (F) och svartvitt (S). Max 3 bilder per deltagare i
varje klass.

•

Motivvalet är fritt. Bilderna får ej ha blivit prisbelönta vid tidigare
utställningar/tävlingar inom RSF och SVEFO.

•

Bilderna får behandlas/manipuleras i bildbehandlingsprogram såsom
Photoshop.

•

Bilderna skall ha JPEG-format med längsta bredd 1024 pixlar och
längsta höjd 768 pixlar. Bildfilen skall helst inte överstiga c:a 300
Kbyte i storlek.

•

Bilderna ska lagras med ett filnamn som anger klubb, fotograf,
tävlingsklass samt bildnummer. T ex Stockholms Leicaklubb,
fotograf Olle Robin och färgbild nr 1 ger ett filnamn SLK_OR_F1.JPG.
För svartvit bild SLK_OR_S1.JPG. Eventuell bildtitel ska inte ingå i
filnamnet.

•

Bilderna lagras på en CD som skickas via Posten av klubbens
tävlingsansvarige till Olle Robin, Möjavägen 54, 132 34 Saltsjö-Boo
senast 25 februari 2006. Tillsammans med denna CD översändes en
utskriven lista över innehållet där varje tävlande fotograf och
dennes bilder finns redovisade. På listan kan även anges bildtitel.

•

Bilder kan komma att läggas upp på SVEFOs och arrangörsklubbens
hemsidor.

•

Se vidare information på SVEFOs hemsida www.svefo.cx

Nyfiken på porträttfoto?

Porträttfotografering lördag den 11 mars 2006 i Stockholm.
Kursen är upplagd på liknande sätt som tidigare kurser jag genomfört. 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, analog eller digital (det blir tillfälle att ta egna bilder.)
Antalet deltagare är begränsat. Vi håller till på Ruddammen i närheten av Östra
station/Roslagstull.
Kursen kostar 500 kr för en hel dag kl.10-18 inklusive modell och dokumentation.
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 med vägbeskrivning ca 2 veckor före kursen.
Välkommen!

Sven-Erik Johansson

