SVEFOs hemsida
www.svefo.eu
Ny klubb i SVEFO
Vi hälsar Söderfors FK välkomna till SVEFO och
hoppas ni skall få glädje och utbyte av ert medlemskap!

Augusti

3/2008

Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Välkommen tillbaka från semestrar och ledighet till
en, får vi hoppas, aktiv fotohöst! Vi börjar med

Kallelse till årsmöte i SVEFO
söndag den 23 november 2008 kl 11.00 i Midsommargården, T-bana Telefonplan
I samband med årsmötet hålls traditionsenligt
SVEFO-utställningen som arrangeras av Midsommargårdens FK. I bifogade inbjudan finner
du alla detaljer om bildinlämning, regler och
annat. Några punkter kan nämnas:


Bidragen skall vara poststämplade senast
den 22/10
 MGFK vill att så många som möjligt också
laddar upp digitalt bildunderlag för att underlätta hanteringen. All bedömning av bidragen görs dock på originalen
 Beakta reglerna (finns i bilagor och på SVEFOs hemsida) om bla storlekar. De senaste
åren har bilder diskvalificerats pga att reglerna inte följs.
 Lägg också märke till möjligheten att förbeställa lunchsmörgås, då tillgången till matställen är begränsad i området.
Välkomna med era bidrag och till SVEFOutställningen!

Fotomässa
blir det även i år, nu på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Tiden är 14-16 november och SVEFO kommer att
delta med monter och bildutställning. Vi återkommer med inbjudan till den senare.
Aktuella utställningar i urval
Kulturhuset har två pågående utställningar:
Lennart Nilssons Stockholmsbilder till 7/9 och
Gunnar Smoliansky till 14/9.
6/9-7/12 pågår utställningen med Nan Goldin, årets
Hasselbladpristagare. En eloge till Kulturhuset som
visar så mycket fotografi!
Galleri Ikon, Skånegatan 81 visar
Thomas Wågström 5/9-21/9 (boxare)
Joakim Strömholm 27/9-19/10
Fotografins Hus, Smålandsgatan 7 visar
Gerry Johanssons utställning Deutschland
Vernissage torsdag 4 september
Pågår till 12 oktober
Porträttfotokurs 1 dag..
av samma typ som genomförts tidigare planeras i
oktober. Kontakta Sven-Erik Johansson för mer information, sej@bredband.net, 08-6128207 eller
070-3117478.
Bilagor i detta nummer
 Kallelse till årsmötet och inbjudan till SVEFOställningen från MGFK
 Regler för SVEFO-utställningen

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@telia.com
SVEFO plusgiro 81 76 40-6, årsavgift 300 kr/klubb,
100 kr/enskild. Hemsida www.svefo.eu

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

Inbjuder alla SVEFOs fotoklubbar och enskilda medlemmar till

SVEFO – 2008
den 23 november 2008 i Midsommargården, Telefonplan 3, Stockholm.
Program:
10:30 Lokalen och utställningen öppnas
11:00 SVEFO-stämma
12:00 Lunch
13:00 Juryredovisning
15:00 (ca) kaffepaus
17:00 (ca) Avslutning
Detaljer om regler och övrig information hittar Ni i bilagorna eller på SVEFO:s hemsida
www.svefo.eu. Medlemmar registrerar sina bidrag på SVEFO:s hemsida och bidragen
skickas klubbvis till:
Christer Hurve Vindragarvägen 2, lgh 028, 11750 Stockholm

Bidragen skall vara poststämplade senast onsdagen den 22 oktober 2008
Respektive klubb ansvarar för att bilderna följer, enligt SVEFO, gällande regler.
Nytt för i år ; För att underlätta hanteringen av bilder, bl.a. vid juryredovisning, är vi tacksamma om
deltagarna laddar upp digitalt bildunderlag eller en scannad digital kopia i samband med registrering av
bilderna. Gäller både påsikt och dia. I de fall tävlingsdeltagare ej har digitalt bildunderlag eller saknar
scanningsmöjlighet ombesörjer MGFK detta. Bilderna ska vara JPEG med längsta sida 768 pixlar.
Filstorleken max 500 kB.
OBS Juryn bedömer påsiktsbild och dia i original.

Avgiften per deltagare är 75 kronor för en klass och 125 kronor för mer än en klass. Avgiften
betalas in klubbvis senast fredagen den 22 oktober 2008 till Midsommargårdens Fotoklubbs
plusgirokonto 435 84 64-8. Skriv ”SVEFO 2008” och klubbens namn på inbetalningskortet
Frågor besvaras av:
Kurt Ekh, kurt_ekh@hotmail.com, 070 424 43 44
Bengt Gustafsson, bengt_foto@telia.com, 070-717 01 81
Det är brist på restauranger med söndagsöppet i närheten av Midsommargården. Det kommer
att finnas smörgås och dricka (ramlösa/lättöl) för 50:-. Anmäl, via mail eller tfn, om Du vill
ha lunch.

Hjärtligt välkomna
1958

2008

Regler för SVEFO-utställningen
1.

Utställningen omfattar följande grupper:
A
B
C
D

Kollektion
Kollektion
Enstaka
Enstaka

påsiktsbilder
färgdia
påsiktsbild
färgdia

2-5 bilder
2-5 bilder
1-3 bilder
1-3 bilder

Anmärkning: En påsiktsbild kan vara i svartvitt alternativt i färg.
2.

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

3.

I enstaka bild, grupp C respektive D, får max 3 bidrag inlämnas per deltagare.

4.

Påsiktsbilder, grupp A respektive C, monteras på kartong. Längsta sida inklusive
kartong/passepartout får inte vara längre än 40 cm och inte kortare än 20 cm.

5.

Diabilder, grupp B respektive D, ska vara monterade mellan glas i en ram med format
5X5 cm respektive 7X7 cm. Eventuell avmaskning skall göras mellan glasen.

6.

Alla bilder märkes med fotografens namn, fotoklubb, bildtitel och vilken
utställningsgrupp bilden deltar i. Ange gruppens bokstav. Kollektionsbilder ska även
numreras. Påsiktsbilder märkes på baksidan i övre vänstra hörnet. Diabilder ska, när
de betraktas rättvända, ha en färgad punkt i nedre vänstra hörnet.

7.

Deltagarna registrerar sina bilder på SVEFO:s hemsida www.svefo.eu. Ett lösenord för
tillgång till klubbens konto erhålles från klubbens tävlingsansvarige.

8.

Bilder som inte följer dessa regler kommer inte att deltaga i bedömningen.

9.

Uttagna bilder kan komma att ställas ut på redovisningens plats eller annan plats under
viss tid efter redovisningen om arrangören eller SVEFO styrelsen har möjlighet att
ordna detta.

10. Insändande av bilder innebär att ovanstående regler accepteras.
11. Ett till den tävlingsansvarige separat tilldelat lösenord ger via SVEFO:s hemsida
tillgång till alla klubbens deltagares registreringar. En utskriven kopia bifogas då
klubben sänder in bilderna till arrangörsklubben. Tag kontakt med arrangörsklubben
om Internet inte kan hanteras.
12. Försändelserna ska emballeras mycket väl. Emballaget ska kunna användas vid
bildreturneringen. Arrangören kommer att hantera insänt bildmaterial med största
varsamhet, men kan inte ikläda sig ekonomiskt ansvar för eventuella skadade eller
förlorade bilder.
13. Ange en e-postadress dit arrangörsklubben kan bekräfta att den mottagit bilderna och
deltagaravgiften. Endast i de fall e-post ej kan hanteras skall ett adresserat och
frankerat “svarskort” medsändas tillsammans med bilderna

