Enskede Fotoklubb
Inbjuder alla SVEFO-anslutna fotoklubbar och enskilda medlemmar till

SVEFO-11
den 13 november 2011, Skarpnäcks kulturhus, A-salen, Skarpnäcks Allé 25,
Skarpnäck (vägbeskrivning på nästa sida)
Program
10.30 Utställningen öppnas
11,00 SVEFO-stämma
12.00 Lunch
13.00 Hålkameran, föredrag av Lena Källberg
13.30 Juryredovisning
14.30 Kaffe
15.15 forts juryredovisning
ca 16.00 Avslutning
På SVEFOs hemsida, www.svefo.eu, finns allmän information och regler för SVEFOutställningen. Medlemmarna registrerar sina bidrag på SVEFOs hemsida och
bidragen skickas klubbvis till;
K-G Gramén, Nidälvsgränd 5, 128 44 Bagarmossen
För att kunna registrera sina bilder krävs ett lösenord för respektive klubb. Klubbens
tävlingsledare uppmanas att snarast kontakta jan.bergman@svefo.eu för att erhålla detta
lösenord.
Bidragen skall vara registrerade och poststämplade senast måndagen den 3 oktober
2011. Bildpaketet kan även överlämnas direkt till K-G efter överenskommelse. Respektive
klubb ansvarar för att bilderna följer, enligt SVEFO, gällande regler.
För att underlätta hanteringen av bilder, bl.a. vid juryredovisningen, är vi tacksamma om
deltagarna laddar upp digitalt bildunderlag eller en scannad digital kopia i samband med
registreringen av bilderna. Detta gäller både påsikt och dia. I de fall tävlingsdeltagare ej
har digitalt bildunderlag eller saknar scanningmöjligheter ombesörjer Enskede Fotoklubb
detta. Bilderna skall vara JPEG med längsta sida 1024 pixlar. Observera att juryn
bedömer påsiktsbild och dia i original.
Avgiften per deltagare är 125 kr oberoende av antalet inlämnade bidrag.
Avgiften betalas in klubbvis senast måndagen den 10 oktober 2011 till Enskede
Fotoklubbs plusgirokonto 91 74 61-6. Skriv "SVEFO-11" och klubbens namn på
inbetalningskortet.
Frågor besvaras av:
Lars Larsson, ordf, lars.ee.larsson@bredband.net, 070-224 69 35
K-G Gramén, kggramen@hotmail.com, 073-353 00 20
Möjligheter till kaffe och lunchsmörgås finns. Anmäl via e-mail eller telefon senast
torsdagen den 10 november, om du vill ha lunchsmörgås.

Välkomna!
Enskede Fotoklubb, www.enskedefotoklubb.se

Hitta till Skarpnäcks kulturhus, (blå punkt på kartan)
T-bana linje 17 till Skarpnäck. När du kommer upp vid spärrarna ta till höger
(Skarpnäcks allé) och gå ca 300-400 m fram till Kulturhuset (ljusblått).
Se även www.sl.se för transport med kollektivtrafiken.

Om du tar bil, ta då avfart från Nynäsvägen (väg 73) mot Tyresö (väg 229) och ta sedan
första avfart mot Skarpnäck. Ta sedan höger-höger-höger in på Flygledargatan mot
Horisontvägen. Det finns en gratis P-plats i anslutning till Kulturhuset. Dock är denna ofta
full. Det finns ytterligare en gratis P-plats vid fotbollsplanen (ca 400 m från Kulturhuset)
infart via Vinggatan. Dessutom finns ett antal P-hus i närheten av kulturhuset dock med
P-avgift.

