Huskvarna Fotoklubb 2018

Fotografer: Lena Clarin, Viktor
Berglund, Kerstin Ericsson

Program och information

Så här får du tag i styrelsen 2018
Kerstin Ericsson, ordförande, kalenderansvarig. Tfn: 070-340 15 29, e-post: kerstin.hva@live.se.
Viktor Berglund, sekreterare, tfn: 073-993 25 33, e-post: sekreterare@huskvarnafotoklubb.se.
Björn Höörgren, kassör, tfn: 070-320 51 35, e-post: kassor@huskvarnafotoklubb.se.
Riccard Bergström, tävlingsled, tfn: 072-701 96 47, e-post: tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.se
Marianne Johansson, programansvarig, tfn 070-281 52 11, e-post: 8480johansson@telia.com
Nils Holmén, suppl, tävlingsledare, tfn: 070-313 70 80, e-post: tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.se
Jenny Persson, suppl, programansvarig, tfn: 073-636 99 15, e-post: drjpersson@yahoo.se
Lola Gren, suppl, e-post: ni.lol@hotmail.com.
På andra poster
Sture Sternegård, ansvarig för passepartoutmaskinen, 070-045 98 00.
Jonas Wass, mörkrumsansvarig, jonas.al.wass@gmail.com
Adresser
Adress klubblokalen: Erik Dahlbergsgatan 8 B, 561 33 Huskvarna
Plusgiro: 37 16 14 - 9
webb: www.huskvarnafotoklubb.se
Vi har också en grupp på Facebook samt finns på www.fotosidan.se/groups/huskvarnafk.

Program och klubbinformation 2018
Januari

Tisdag 9 jan kl 19
			

Månadsmöte. Inlämning till klubbtävling nr 1 (2018), Redovisning: Årets 		
bild, Årets kollektion 2017. Programpresentation inför 2018.

Tisdag 23 jan kl 19
			
			
			

Mellanmöte. Bildbedömningsdiskussion. Ta med dig bilder med förbättringspotential. Nils Holmén håller i diskussionerna.
Inlämning till tävlingarna Östsvenskan och RIFO. Östsvenskan lämnas 		
klubbvis – påsikt och digitalt.

Onsdag 31 jan
			

Sista dag att ladda upp digitala bilder till RIFO, Riksfotoutställningen 		
2018. Läs mer på www.rsf-fotoklubbar.org.

Februari

Måndag 5 feb		

Sista poststämplingsdagdag för Östsvenskan www.ofd-fotoklubbar.se

Tisdag 6 feb kl 19

Årsmöte. Bildvisare fotograf Anna Hållams, Jönköping. ”Nyhetsfoto/mat”.

Tisdag 20 feb kl 19
			

Mellanmöte. Tema: Illustrera en valfri låt med dina foton. Kollektion med 3 		
bilder, alt ett litet bildspel (valfritt, kan visas utan musiken).

Mars

Tisdag 6 mars kl 19
			
			

Månadsmöte. Camilla Grönbladh från Moderskeppet föreläser om ”visu-		
ell kommunikation + bildspel”. Redovisning klubbtävling nr 1.
Inlämning till klubbtävling nr 2. Tema Rörelse + Fritt tema. Endast digitalt.

Lördag i mars		

Städ- och röjdag i klubblokalen.

Tisdag 20 mars kl 19

Mellanmöte. Tema valfri sång/låt. Kollektion 5 bilder, alt litet bildspel.

April

Tisdag 3 april kl 19

Månadsmöte. Bildvisare Carl-Robert Jonzon, bildlärare på Jönköpings Fotoskola.

Söndag 15 apr kl 10 Östsvenska fotodistriktets årsmöte och fototävlingsredovisning. Ädelfors folk-		
			
högskola, Holsbybrunn. Arr: Vetlanda Fotoklubb. Samåkning från klubblokalen.
Tisdag 17 april kl 19 Mellanmöte. Retrobilder – ta med diabilder och dela med dig av gamla min-		
			
nen och svunna dagar! Max 10 min/bildvisare om det är många som visar.

Maj

Fre-sön 4 - 6 maj
			
			

RIFO, Sundsvall. Riksfototräffen med Riksfotoutställningen, se www.rsf-foto		
klubbar.org för mer information. (Läs här också för info om inlämning 		
av bilder till RSF:s årsbok.)

Tisdag 8 maj kl 19
			

Månadsmöte. Bildvisare och Raoul ”Rolle” Rosenpal och Monica Larsson, 		
Årets fotograf 2017. Redovisning klubbtävling nr 2.

Tisdag 22 maj kl 19 Mellanmöte. Bildgemenskapskväll. Tema Stockholm. Ta med max 20 bilder.

Juni

Tisdag 5 juni 		

Fotoutflykt/fältskjutning, plats meddelas senare. Ta med fika. Samåkning.

Juli			

Sommaruppehåll.

Augusti		

Fotoutflykt

September
Tisdag 4 sept kl 19 Månadsmöte. Bildvisare Jana Julian. Visning av bilder från utflykten/fältskjut			
ningen 5 juni. Inlämning till klubbtävling nr 3. Tema fritt och tema Vårkänslor
			endast digitalt.
Söndag 9 sept kl 16 Sista dag för inlämning av bilder på tema 75 (med titel/titlar) för utställnings			
lista. Mer info kommer senare om upphängning.
Måndag 10 sept
Sista dag för inlämning till digitala tävlingen Storfoto, tema Möte. Arrangör
			Bankeryds Fotoklubb.
Tisdag 18 sept kl 19 Mellanmöte. Bildvisare Stefan Krusing och Nils Holmén från klubben.
18 sept - 10 okt

Jubileumsutställning Galleri R (Ryhov), Tema 75!

Oktober

Tisdag 2 okt kl 19
Månadsmöte. Bildvisare: Ulf Danielsson ”resor”
			
Bildgemenskap (ta med max 20 bilder med tema ”Min plats i världen/här 		
			finner jag ro”.
			
Inför jubileumsutställning – en bild/medlem med tema ”75”.
Tisdag 16 okt kl 19 Mellanmöte. Photoshop – visning av möjligheter – Stefan Krusing och ev nå			gon/några fler.
Fredag 26 okt kl 19 Storfoto. Arrangör Bankeryds Fk. Församlingsgården, Sjöåkravägen 17, 		
			Bankeryd.

November

Tisdag 6 nov kl 19
Inlämning till Årets bild/Årets kollektion. Redovisning klubbtävling nr 3.
			Preliminär bildvisare Gyllborg.
Tisdag 20 nov kl 19 Mellanmöte. Temaövning avslutning. Tema valfri låt. Bildspel max 5 minuter,
			
alt kollektion med 20 bilder.

December

Tisdag 4 dec kl 19

Januari 2019

Bildvisare Jan Töve, fotograf från Västergötland som gästat oss förut.

Tisdag 8 jan kl 19
			

Månadsmöte. Redovisning Årets bild, Årets kollektion, Årets fotograf		
2018 koras. Inlämning till klubbtävling nr 1 (2019).

Tisdag 22 jan kl 19

Ny bildbedömningsdiskussion, Vi ”bedömer” varandras bilder.

Februari 2019
Tisdag 5 feb kl 19

Årsmöte.

Söndagsöppet igen!
Efter önskemål från medlemmar har vi åter Öppet hus på söndagar kl 16 i klubblokalen, för bildvisning (ta med dig bilder) och fika till självkostnadspris. Så håll koll i klubbutskicken och på Facebook
vilka söndagar det är öppet. Nils Holmén kontaktperson, 070-313 70 80.
75-årsjubileum!
Tillsammans ska vi fira att Huskvarna Fotoklubb fyller 75 år i år. I maj ska vi delta i Huskvarna
marknad med försäljning av fotokalendrar, nya och gamla. Fotoutställning i höst.

Tävlingsinformation
Fotoklubbens tävlingar
Huskvarna fotoklubbs tävlingar är öppna för medlemmar i klubben. Vi vill uppmärksamma alla tävlande
att Huskvarna fotoklubb förbehåller sig rätten att publicera inlämnade tävlingsbidrag, t ex på vår hemsida
och i lokalpressen. Detta gäller samtliga bildtävlingar
under året.
För att hålla klubben så aktiv som möjligt önskar vi
att bilderna inte är äldre än två år. De ska heller inte
tidigare varit med i någon av våra egna tävlingar.
Tre månadstävlingar om året
Nytt är att vi har två digitala klasser och ingen på
papper (förutom Årets bild), en med tema och en med
fritt tema. Du får tävla i båda klasserna med max tre
bilder/klass.
Inlämningsdatum: 9 januari, 6 mars, 4 september.
De digitala bilderna döps med ditt medlemsnummer,
(som du får av kassören Björn Höörgren), och bildens namn, till exempel ”Vätterstranden_037”. Bildens
längsta sida får inte överstiga 1920 pixlar.
Årets bild, inlämning 6 nov 2018
Delta med nya bilder eller bilder du tävlat med tidigare i klubbens tävlingar under året! Dock får inte samma bild lämnas in till flera olika klasser. Fritt tema.
Max tre digitala bilder. Bildens längsta sida får inte
överstiga 1920 pixlar.
Max tre bilder på papper. Bildernas yttermått inkl passepartout ska vara högst 30 x 40 cm. Du väljer själv
hur du monterar dem. Pappersbilderna lämnas i en
väska i klubblokalen på den aktuella inlämningsdagen.

Årets Fotograf
För att ta hem denna titel ska du ha tagit hem flest poäng i månadstävlingarna under året. Det handlar alltså om att vara med i så många tävlingar som möjligt!
Poängberäkning
1:a = 5 poäng, 2:a = 4 poäng, 3:a = 3 poäng.
Övriga platser 1 poäng.
Flest poäng under året = Årets Fotograf. Om fler deltagare hamnar på samma poäng avgörs tävlingen av
vem som har flest högsta placeringar.
Välkommen med dina bidrag och fråga gärna tävlingsansvariga om något är oklart.
Externa tävlingar
Fotoklubbens sekreterare skickar löpande ut all information om tävlingar till klubbens medlemmar. Vi har
även länkar på vår hemsida till både RSF och Östsvenska Fotodistriktet.
RSF:s riksfototävling, Riksförbundet Svensk Fotografi, inlämning 31 januari.
Östsvenskan. Östsvenska fotodistriktets tävling,
inlämning 5 februari.
Storfoto. Tema Möte. Inlämning senast den 10 september.
Tävlingsansvariga
Riccard Bergström och Nils Holmén.

Årets kollektion, inlämning 6 nov 2018
En kollektion är bilder som på något sätt hör ihop,
kanske bildar en berättelse.
Digitalt: Max två kollektioner á tre bilder. Märk kollektionerna med ditt medlemsnummer och bildens namn
i den ordning du vill visa bilderna, t ex: ”037_Vätterstranden_1” ”037_Vätterstranden_2” ”037_Vätterstranden_3”.
Bildens längsta sida får inte överstiga 1920 pixlar.
Varje tävlande ansvarar själv för att bilden är i rätt
storlek. Mejla bilderna till klubbens tävlingsledare:
tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.se
Papperbilder: Max två kollektioner á tre bilder, märkta med medlemsnummer, bildens namn och ordningsnumret, se ovan. Lämnas i väskan i klubblokalen.

2017 år vinnare Årets Bild, Årets Kollektion och
Årets Fotograf. Fr v: Monica Larsson, Marie Gustafsson, Katja Tanhua, Jenny Persson, Maggie Rolfson
och Riccard Bergström. Foto: Kerstin Ericsson.

