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God fortsättning på det nya året!
Det gamla avslutades för SVEFOs del med två aktiviteter:
SVEFO-utställningen och stämman arrangerades av 50
-årsjubilerande Midsommargårdens FK. Intresset för utställningen var mycket stort med totalt 466 verk av 79
fotografer från 12 klubbar. Bästa klubb blev Enskede FK
och utnämningen till bästa fotograf delades av Birgitta
M Holm, Stockholms FK och Morgan Edström, Midsommargårdens FK. Juryarbetet utfördes av Lina Haskel
och Elin Kudo från nätverket Brudarna.
Mer info om utställningen finns på hemsidan.
I samband med utställningen hölls traditionsenligt årsstämman. På denna diskuterades bland annat hur vi i
klubbarna skall locka fler ungdomar, då medelåldern i
många klubbar börjar bli ganska hög. Den nya styrelsen
ser ut sålunda:

Lite mer aktuell information:
Under 2008 har Midsommargårdens FK genomfört en kurs i
det personliga bildspråket under ledning av Stefan F Lindberg.
13 deltagare från flera klubbar har arbetat med olika uppgifter
och sedan ägnat sommaren och hösten åt projektarbete enligt
egna val. Resultaten av detta presenteras nu på Midsommargården i form av en utställning, som pågår till den 28 januari.
Se vidare på <www.sinduda.se/galleri/mgfk>.
Midsommargårdens FK erbjuder även i år en liknande kurs
och dessutom ett antal workshops. Läs mer på länken ovan.
Hans Hammarskiöld, en av de stora i svensk fotografi ställer
ut porträtt på Nationalmuseum från den 15 januari. Den 1 februari kommer han själv att berätta runt bilderna. Mer info på
www.nationalmuseum.se
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Fotomässa blev det även 2008, men nu på Stockholmsmässan i Älvsjö. SVEFO hade en egen monter med
många bilder av medlemmar i våra anslutna klubbar.
Dessutom hade vi en utställning med bilder av medlemmarna Märtha Blom, Sven-Erik Johansson, Janina Vardoni och Daniel Lindberg.

Till Dig som får SVEFOinfo:
Sprid informationen till övriga medlemmar i
klubben!





Allmänt om Bild NN
Regler för bild NN
Inbjudan till Bild 09

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

INBJUDAN TILL BILD-09
Danderyds Fotoklubb inbjuder alla SVEFO-klubbars medlemmar
och enskilda medlemmar till BILD-09 söndagen den 5 april 2009.
Tävlingsregler bifogas.
Sista dag för registrering och uppladdning av bilder på SVEFO:s
hemsida www.svefo.eu är söndagen den 8 mars.
Deltagaravgiften , 125 kronor per fotograf , betalas klubbvis till
Danderyds Fotoklubbs plusgiro 49 27 37-2 senast 7 dagar efter
registreringstidens utgång.
Frågor angående tävlingen besvaras av Dag Sjöblom,
tel. 08-511 802 89, 070-532 87 44 eller
e-post: daggeorg@telia.com
Frågor angående registrering och uppladdning av bilder besvaras
av Jan Bergman, tel. 08-768 23 53, 070-510 00 31 eller
e-post: jan.bergman@svefo.eu
Mer information om lokal, jury med mera kommer i nästa nummer
av SVEFO-INFO.
Alla är välkomna med sina bilder! Tävlingsformen passar genom sin
enkelhet bra även för fotografer som befinner sig i början av
karriären.
Val av färgprofil är fritt. sRGB rekommenderas.
Välkomna!
Danderyds Fotoklubb
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Bildtävlingen BILD-NN, standardregler
 Tävlingen är öppen för alla anslutna fotoklubbar/enskilda medlemmar i SVEFO.
 Två klasser: färg enstaka (F) och monokrom enstaka (M). Max 3 st bilder per
deltagare i varje klass.
 Motivvalet är fritt. Bilderna bör helst vara nytagna och får inte blivit prisbelönta vid
tidigare utställningar/tävlingar inom RSF och SVEFO.
 Bilderna skall laddas upp digitalt via SVEFOs hemsida www.svefo.eu.
 Bilderna får behandlas/manipuleras i bildbehandlingsprogram. T.ex. Photoshop.
 Bildernas bildfiler skall vara i JPEG-format med max bredd 1024 pixlar och max
höjd 768 pixlar. Bildfilen får inte bli större än 300 kB.
 Bildfilens namn formuleras fritt, men det får inte bestå av fler än 40 tecken
inklusive .jpg
Registrering och uppladdning av bildfilerna görs av varje medlem på SVEFOs
hemsida www.svefo.eu
 Varje deltagande klubb utser en tävlingsledare som initialt godkänner klubbmedlemmarnas deltagande och öppnar för klubbens möjlighet att registrera och
ladda upp bilder. Klubbmedlemmarna definierar personliga konton med eget
lösenord för registrering och uppladdning av sina deltagande bilder. De medlemmar
som tidigare har deltagit i SVEFO-utställningar och BILD tävlingar kan i vissa fall ha
ett befintligt konto klart att använda då tävlingsledaren öppnat för registreringar.
Klubbens tävlingsledare erhåller lösenord och instruktioner från SVEFO styrelsen.
 Bilder i den monokroma klassen skall uppfylla följande kriterier:
En svartvit bild från mycket mörkt (svart) till mycket klart grått (vitt) med varierande
nivåer av grått är en monokrom bild. En svartvit bild tonad helt i en färg förblir en
monokrom bild och kvalificerar sig för att vara med i den monokroma klassen.
Däremot blir en svartvit bild som modifierats partiellt med tillägg av en färg en
färgbild som skall delta i klassen färgbilder.
I tveksamma fall är det upp till juryn att avgöra om bilden uppfyller kriterierna för en
monokrom bild.
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Bildtävlingen BILD-NN, allmänt

Målsättning
Genom att årligen utlysa BILD-tävlingen ges fotograferna i fotoklubbarna ett forum
att visa upp sina bästa bilder. Tävlingsformen passar genom sin enkelhet bra
även för fotografer som befinner sig i början av karriären.
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
BILD-tävlingen består av två klasser med enstaka bild:
 Monokroma bilder
 Färgbilder
Varje fotograf får delta med max 3 bilder per klass.
Bilderna överförs och visas digitalt.

Utmärkelser
I varje klass 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 klasserna. 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
BILD-tävlingen är öppen för alla klubbar och enskilda medlemmar som är anslutna
till SVEFO.
Alla klubbar som deltar bör vara beredda att ställa upp som arrangör av nästa års
BILD-tävling om så blir aktuellt.

Arrangör
Arrangör utses av SVEFO bland de under de senaste åren deltagande klubbarna.

 Bilder godkända för publicering (anges vid registrering och uppladdning) kan komma
att läggas upp på SVEFOs och arrangörsklubbens respektive hemsidor.
 Du bör ange en bildtitel. I brist på sådan skall ”Utan titel” anges.

Rekommendationer
 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 alternativ.

