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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
God fortsättning på det nya året!
Det gamla avslutades för SVEFOs del med två aktiviteter:
SVEFO-utställningen och stämman arrangerades av
Stockholms FK. Bästa klubb blev Midsommargårdens
FK, tätt följd av Enskede FK. Bästa fotograf blev K G
Gramén, Enskede FK. Jury var Göran Segeholm (som
också höll ett inspirerande föredrag) och Thomas Wågström. Inte heller denna gång togs några diabilder ut,
förutom ett hedersomnämnande. Endast ett fåtal diakollektioner och enstaka dia var inlämnade.
Mer info om utställningen finns på hemsidan.
I samband med utställningen hölls traditionsenligt årsstämman, varvid en ny styrelse valdes:
Åke Tegbäck ordförande
Jan Bergman kassör och webmaster
Sven-Erik Johansson, sekreterare
Kurt Ekh ledamot
Jan-Olav Wedin ledamot
Inga Nahthorst suppleant
Morgan Edström suppleant
Björn Björnson suppleant
Fotomässan hölls även 2010 på Stockholmsmässan i
Älvsjö. SVEFO hade traditionsenligt en egen monter,
där vi fick många värdefulla kontakter med fotografer
som visade intresse för fotoklubbar. Vi hade också en
bildvägg med antagna påsiktbilder från SVEFOutställningen 2010. Därutöver hade flera klubbar egna
montrar och bildplank.

Arrangör:
Inladdning:
Redovisning:

Sundbybergs FK
senast 18 mars
17 april

Liksom förra året är det tre klasser: färg, monokromt
samt temaklassen, som är öppen för såväl färg som monokroma bilder. Årets tema är som tidigare meddelats
”Rofyllt”.
Mer information finns i bilagorna,:

Inbjudan från Sundbybergs FK

Regler för Bildtävlingen
Information finns också på SVEFOs hemsida
www.svefo.eu.
Aktuella projekt
FotoGenus, SVEFOs samarbete med Bella Pictura pågår för
fullt. Alla har fotat sina två uppgifter, ”Naturligt” och
”Stilleben” och arbetet pågår inför utställningen som blir i
Midsommargården veckorna 13 & 14. Vi återkommer med
närmare besked om vernissagedag.
”Klang” är ett samarbete mellan Stockholms Konserthus Och
SVEFO. Vi fotograferar på detta tema och en jury bestående
av företrädare från Konserthuset och SVEFO kommer att ta ut
bilder som hängs under en månad i Konserthusets foajé i sommar. Regler och tider finns på SVEFOs hemsida.
Vi hoppas också att kunna genomföra ytterligare en kurs i
bildanalys under våren. Vi återkommer med inbjudan
Utställningstips
Moderna museet verkar ha vaknat till liv! Man deklarerar att
2011 skall bli fotografiets år med flera utställningar. Verkligen på tiden, när man äger en av Europas finaste bildsamlingar.
19 februari—22 maj visar man bilder av den franske fotografen Jeanloup Sieff. Blir säkert sevärt.

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-11
Sundbybergs Fotoklubb inbjuder alla SVEFO-klubbars medlemmar
och enskilda medlemmar till BILD-11 söndagen den 17:e april 2011.
I BILD-10 presenterades en ny klass med förbestämt tema. Varje fotograf får delta med
max 3 st bilder i denna klass. Bilderna får vara i färg och/eller monokroma och skickas in
tillsammans med de andra klasserna. Årets tema är “ROFYLLT”.

Senast 18 mars 2011 skall:
Bilderna vara registrerade och uppladdade här till SVEFO >>
OBS! Du behöver din klubbs lösenord som du får från klubbens tävlingsansvarige, eller via e-post om du redan
har ett personligt konto
Varje fotograf får deltaga med max 3 bilder i klasserna:
- Färg
- Monokrom
- Temaklassen: Årets tema är Rofyllt
Här finns standardregler » - Här finns mer info om poängberäkning mm »
Klubbansvarig hämtar lösenordet hos jan.bergman@svefo.eu
Deltagaravgiften, 125 kronor/ fotograf, betalas klubbvis (eller av enskild medlem) till Sundbybergs Fotoklubbs
plusgiro 40 27 17 - 3 senast 7 dagar efter registreringstidens utgång.

Frågor angående tävlingen besvaras av Åke Tegbäck,
tel. 073 8016351 eller e-post: a.tegback@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

OBS! Färgrymd sRGB rekommenderas.
Mer information om lokal, jury med mera kommer i nästa nummer av SVEFO info

Välkomna!

SFK arrangerar ”Bild 11” i sammarbete med Sundbybergs stad Kulturcentrum .

SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar

Bildtävlingen BILD-ÅR, standardregler
Bilder för digital visning
 Tävlingen är öppen för alla anslutna fotoklubbar/enskilda medlemmar i SVEFO.
 Deltagare som är medlem i mer än en fotoklubb får endast delta som ingående i
endera av fotoklubbarna.
 Tre klasser med max tre enstaka bilder per klass:
1
2
3

Färgbilder
utan tema
Monokroma bilder utan tema
Färgbilder och/eller monokroma bilder med tema

Årets tema fastställs av SVEFO-styrelsen tillsammans med arrangerande
klubb, och framgår av inbjudan till tävlingen.
 Bilderna bör helst vara nytagna och får inte ha blivit prisbelönta vid tidigare
utställningar/tävlingar inom RSF och SVEFO.
 Bilderna får behandlas/manipuleras i bildbehandlingsprogram.
T.ex. Photoshop/Lightroom.
 Bildernas bildfiler skall vara i JPEG-format med längsta sida max 1024 pixlar.
Bildfilen får inte bli större än 350 kB.
 Bildfilens namn formuleras fritt men får inte bestå av fler än 40 tecken
inklusive .jpg
Registrering och uppladdning av digitala bildfiler görs av varje medlem på
SVEFOs hemsida www.svefo.eu
 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.
 Juryn avgör om bilder i temaklassen innehåller angivet tema.

 Bilder godkända för publicering (anges av den tävlande vid registrering och
uppladdning) kan komma att läggas upp på SVEFOs och arrangörsklubbens
respektive hemsidor.
 Du bör ange en bildtitel. Skall bilden inte ha en titel skall ”Utan titel” anges.
Får inte bestå av fler än 40 tecken.

Rekommendationer
 Använd inte snarlika bilder i de tre klasserna.
 Val av färgprofil för inlämnade bilder är upp till arrangörsklubben. Dagens
projektorer och de flesta digitalkameror använder sRGB varför den profilen är att
föredra. Adobe RGB kan vara ett alternativ.
Rekommenderad färgprofil framgår av inbjudan till tävlingen.

SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar

Bildtävlingen BILD-ÅR, allmänt
Bilder för digital visning

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 tre klasser med max tre enstaka bilder per klass:
1
2
3

Färgbilder
utan tema
Monokroma bilder
utan tema
Färgbilder och/eller monokroma bilder med tema

Årets tema fastställs av SVEFO-styrelsen tillsammans med arrangerande klubb och
framgår av inbjudan till tävlingen.
Juryn bedömer bilderna visade på kalibrerad bildskärm.
På redovisningsdagen visas bilderna digitalt via projektor.

Utmärkelser
I varje klass rangordnas 15 bilder. Alla rangordnade bilder visas och
kommenteras samt tilldelas ett diplom. Dessutom kan ett antal bilder bli
hedersomnämnda, vilket innebär att de 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 de tre klasserna. Poängberäkningen sker enligt följande: Bästa placering
16p, sedan 14, 13, 12, 11, 10, 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.
Deltagare som är medlem i mer än en fotoklubb får endast delta i en av
fotoklubbarna.
Alla klubbar som deltar bör vara beredda att ställa upp som arrangör av nästa års
BILD-tävling om så blir aktuellt.

Administration i samband med uppladdning av bildfiler
1. Registrering och uppladdning av digitala bilder görs på SVEFOs
hemsida
2. Klubbens tävlingsledare begär årets lösenord från SVEFO avsett för
tävlingsledaren och kassörens inloggning till konto reserverat för dessa
samt instruktioner från SVEFO-styrelsen.
3. Klubbens tävlingsledare loggar in och tar där bort de medlemmar som
tidigare deltagit i SVEFO-arrangemang men som nu lämnat klubben.
Öppnar därefter för medlemmarnas möjlighet att registrera och ladda upp
bilder samt lämnar ut klubbens lösenord för medlemmarnas inloggning.
Lösenordet för medlemmarna framgår i klubbledarens konto.
4. Medlemmar som har ett befintligt deltagarkonto sedan tidigare SVEFOtävlingar/utställningar loggar in med årets lösenord för klubben och sitt eget
befintliga personliga lösenord. Lösenorden kan normalt hämtas via e-post
från inloggningssidan när tävlingsledaren har öppnat för klubbens
deltagande.
5. De medlemmar som inte deltagit tidigare definierar ett eget nytt
personligt deltagarkonto och är därefter inloggade. Klubbens aktuella
lösenord erfordras.
6. Samtliga deltagare registrerar och laddar själva upp sina bildfiler.
.

Arrangör
Arrangör utses av SVEFO bland de under de senaste åren deltagande klubbarna.
Arrangören har, via SVEFOs hemsida, tillgång till verktyg för att hantera tävlingen.

Inbjudan till fotoutställning på temat Klang
i sammarbete mellan Stockholms Konserthus och SVEFO
Skapa en bild på temat Klang! De bästa bilderna kommer att visas under Konserthusets
sommaröppna hus 2011.
Regler:
 Utställningen är öppen för medlem i SVEFO ansluten klubb
 Motto: Klang
 Max 3 bilder per medlem
 En utskrift i storlek 18 x 24 cm, avsedd för Konserthusets urval, lämnas till SVEFO
 Uppgifter om vilken kamera som använts bifogas vid inlämningen
 OBS! Fotografera i RAW-format och spara din bildfil hemma. OM din bild blir
antagen skall bildfilen skickas till SVEFO.
 De utskrivna bilderna skickas/lämnas senast den 25 februari till SVEFO c/o Åke
Tegbäck Linnévägen 4, 169 33 Solna.
En jury från Konserthuset och SVEFO kommer att bedöma bilderna och plocka ut de som
bäst passar in på temat Klang.
De som får bilder antagna till utställningen meddelas senast den 18 April
De antagna bilder (RAW filerna) kommer sedan att behandlas digitalt för bästa utskrift i
formatet 50 x70 (stående eller liggande). SVEFO står för detta arbete tillsamans med
fotografen.
Utställningen visas under sommaren 2011 i Konserthusets foajéer.

Karina Svensson / Stockholms Konserthus
Åke Tegbäck / SVEFO

