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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar

Glöm inte att betala årsavgiften till
SVEFO!
300 kr för klubbar och 100 kr för enskild
medlem till pg 81 76 40-6
TACK på förhand!

Bildtävlingen 2009

Styrelsen

Resultat med juryns redovisning blir det
Söndag den 5 april 2009

Bilagor i detta nummer:

i kyrka Sfären, Bockholmsvägen 1 i Solna



Utställningen är öppen från kl 11.00 och redovisningen börjar kl 11.30.



Inbjudan till juryredovisningen i Bildtävlingen 2009
Karta

Arrangören Danderyds FK berättar att det inkommit totalt 386 bidrag fördelade på 172
monocroma bolder och 214 färg.bilder Sammanlagt deltar 75 fotografer från 14 klubbar.
Märk att man skall anmäla sitt deltagande i redovisningen i förväg för att arrangören skall
kunna beräkna mängden kaffe och mackor!
Se vidare bifogade inbjudan och karta.

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

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

Danderyds Fotoklubb hälsar dig välkommen till
SVEFO BILD-09
Söndagen den 5 april i kyrkan Sfären, Bockholmsvägen 1, 170 78
Solna
Jury är två studiofotografer: Jan Hägerholm och Andreas Lindgren som
tillsammans bildar ”Järfällafotograferna”
http://www.jannehagerholm.se
Program:
Dörrarna öppnas kl. 11:00
Programmet börjar kl. 11:30 med att Björn Wiklander, medlem i klubben
sedan många år, visar egna bilder från USA.
Visning av samtliga monokroma bilder och juryns redovisning samt
utdelning av diplom.
Fikapaus med kaffe/te och smörgås till självkostnadspris.
Ca: 13:15 – 14:00.
Bildvisning av juryn från sitt arbete som fotografer.
Visning av samtliga färgbilder och juryns redovisning samt utdelning av
diplom och plaketter.
Deltagande klubbar får resultatlistor och en CD med samtliga deltagande
bilder.
CD:n delas ut direkt efter redovisningen. Klubbar som inte kan närvara
får CD:n per post.
Avslutning ca: 16:00
OBS! Eftersom vi skall beställa smörgås och kaffe måste vi ha anmälan
om deltagande senast söndag 29 mars till Jan Bergman,
jan.bergman@svefo.eu tel. 08-768 23 53 eller 070-510 00 31 eller till
Dag Sjöblom 08-511 802 89. Vi svarar även på andra frågor om
tävlingen.
Vi i Danderyds FK ser fram mot en gemytlig dag med fotovänner från
hela SVEFO-distriktet.

Så här hittar du till Sfären
Sfären ligger intill Värtan vid Ålkistan.
Med bil: Från väster på Bergshamraleden eller norrifrån: Åk in vid Tbanestationen .Vägen går under Roslagsvägen (Norrtäljevägen) E18 fram till
Sfären. Där finns P-platser. Observera att det inte går att åka in direkt från
Roslagsvägen vid Ålkistan om du kommer söderifrån. Vägen där är reserverad för kollektivtrafik. Kör då upp till Bergshamraleden.
Kollektivt finns två alternativ:
T-bana röd linje mot Mörby-C med avstigning vid Bergshamra. Gå upp den
södra uppgången. Se kartan!
Alternativt: Stig av T-banan vid Universitetet och tag buss 540 som stannar
utanför Sfären.

Bergshamraleden

Värtan

