Huskvarna Fotoklubb 2021
Program och information

Med stöd av Jönköpings kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen.

Några händelser från 2020. Foto: Kerstin Ericsson, Lena Clarin och Innas Abed.

Styrelsen 2021
Kerstin Ericsson, ordförande. Tfn: 036-14 15 29, e-post: ordforande@huskvarnafotoklubb.se.
Viktor Berglund, sekreterare, e-post: sekreterare@huskvarnafotoklubb.se.
Björn Höörgren, kassör, e-post: kassor@huskvarnafotoklubb.se.
Mika Vuorenmäki, e-post: tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.se
Nils Holmén, suppl, tävlingsledare, tfn: 070-313 70 80, e-post: tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.se
Marianne Johansson, programansvarig, e-post: 8480johansson@telia.com
Tomas Johansson, suppleant. programansvarig, e-post: tomas.johanson@protonmail.com
Lennart Ahnstedt, suppleant, e-post: lennart.ahnstedt@gmail.com
Medlemsavgift
250 kr enskild medlem, 150 kr upp till 25 år och 350 kr för familj boende på samma adress. Betalas in på
Plusgiro: 37 16 14 - 9.
Adresser
Adress klubblokalen: Erik Dahlbergsgatan 8 B, 561 31 Huskvarna
Hemsida: www.huskvarnafotoklubb.se
Vi har två grupper på Facebook, en för medlemmar och en publik för allmänheten.

Program och klubbinformation 2021
Programmet är preliminärt, men så snart pandemi-reglerna tillåter vanliga klubbmöten i
lokalen så kommer vi äntligen att kunna träffas där igen. Tills vidare har vi digitala möten via
Jitsi meet och vi planerar vi att även träffas utomhus för att fota tillsammans.
Januari
•
•

Tisdag 12 jan
Kl 19. Månadsmöte. Inlämning till klubbtävling nr 1 (2021), Redovisning: Årets bild, Årets 		
			
kollektion 2020, Årets Fotograf 2020.
Tisdag 26 jan
Sista dag att ladda upp digitala bilder till RIFO, Riksfotoutställningen 2019. Läs mer 		
			på www.rsf-fotoklubbar.org.

Februari
•
•

Tisdag 2 feb
Tisdag 16 feb
			

Kl 19. Årsmöte.
Kl 19. Mellanmöte. Viktor Berglund visar både hur han fotograferar av diabilder samt hur han
sorterar och märker upp bilderna i Lightroom för att hålla ordning på dem.

Mars
•
•
•

Tisdag 2 mars
			
Tisdag 16 mars
Lördag 27 mars

Kl 19. Månadsmöte. Redovisning klubbtävling nr 1. Inlämning till klubbtävling nr 2 med 		
Tema Vinter samt Fritt tema. Endast digitalt.
Kl 19. Mellanmöte. Digitalt via Jitsi. Bilddiskussion med Åke Karlsson
Kl 10. Östsvenskan digitalt via Zoom. Reservera hela dagen. Länk kommer till alla.

April
•
•

Tisdag 6 april
Tisdag 20 april

Kl 19. Månadsmöte. Digitalt via Jitsi. Eventuellt med Moderskeppet.
Kl 19. Mellanmöte. Vi träffas utomhus för att fota tillsammans. Återkommer med plats.

Maj
•
•

Tisdag 4 maj
Tisdag 18 maj

Kl 19. Månadsmöte. Redovisning från tävling 2. Digitalt via Jitsi.
Kl 19. Mellanmöte. Vi träffas utomhus för att fota tillsammans. Återkommer med plats.

Juni
• Tisdag 1 juni

Kl 19. Våravslutning. Fotoutflykt. Vi återkommer med plats.

September
• Tisdag 2 sept
• Tisdag 14 sept

Kl 19. Månadsmöte. Inlämning till klubbtävling 3.
Kl 19. Mellanmöte.

Oktober
• Tisdag 5 okt		
• Tisdag 19 okt

Kl 19. Månadsmöte.
Kl 19. Mellanmöte.

November
• Tisdag 2 nov
• Tisdag 16 nov
• Fredag 26 nov

Kl 19. Månadsmöte. Inlämning till Årets bild/Årets kollektion. Redovisning klubbtävling nr 3.
Kl 19. Mellanmöte.
Kl 19. Mycket preliminärt. Storfoto i Värnamo som fick ställas in 2020.

December
• Tisdag 7 dec

Kl 19. Månadsmöte.

Januari 2022
• Tisdag 11 jan
			

Kl 19. Månadsmöte. Redovisning Årets bild, Årets kollektion, Årets fotograf 2021 koras. 		
Inlämning till klubbtävling nr 1.

Februari 2022
• Tisdag 1 feb

Kl 19. Årsmöte.

Tävlingsinformation 2021
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. Bilderna ska
helst inte vara äldre än två år. De ska heller inte tidigare
varit med i någon av våra egna tävlingar.
Storlek på digitala tävlingsbilder
Bildens längsta sida ska inte överstiga 1920 pixlar, cirka 2
MB. Be om hjälp av tävlingsledaren om du inte kan storleksförändra dina bidrag.
Tre månadstävlingar om året
Vi tävlar med två digitala klasser, en med ett tema och en
utan tema. Läs mer om tema under Inlämningsdatum
2021. Du får tävla i båda klasserna med max tre bilder/
klass.
Bilderna döps enligt följande: namnet på temat, titel och
medlemsnummer, till exempel:
”Vatten_Vättern_037” eller ”Fritt_Skogen_037”.
När båda klasserna lämnas in samtidigt, ska bilderna
skickas in i separata mejl för att smidigt kunna skilja de
olika klasserna åt. Mejla till tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.se eller lämna dem på ett klubbmöte på en sticka.
Inlämningsdatum 2021
• 12 januari. Temat kommer i december 2020 och tävlingen redovisas på mötet 2 mars.
• 2 mars. Tema Vinter och Fritt. Tävlingen redovisas på
mötet 4 maj.
• 7 september. Nytt tema kommer i juni och tävlingen
redovisas på novembermötet.
• 2 november, Årets bild, Årets kollektion. Läs mer nedan:
Årets bild, inlämning 2 nov 2021
Nytt för i år! Delta endast med bilder som du tävlat med
tidigare i klubbens tävlingar under året. Dock får inte samma bild lämnas in till flera olika klasser.
Fritt tema på Årets bild och Årets kollektion
• Max tre digitala enstaka bilder. Märk bilderna med
klass, bildens namn och medlemsnummer, t ex:
”Årets bild_Vättern_037”, Årets bild_Trädet_037”,
Årets bild_Fågel_037”.
• Max tre enstaka bilder på papper. Bildernas yttermått inkl passepartout ska vara högst 30 x 40 cm. Du
väljer själv hur du monterar dem. Märk bilderna på
baksidan med klass, titel och medlemsnummer, t. ex
”Årets bild_Vättern_037”, Årets bild_Trädet_037”, Årets
bild_Fågel_037”. Pappersbilderna lämnas i en väska i
klubblokalen på den aktuella inlämningsdagen.
Årets kollektion, inlämning 2 nov 2021
En kollektion är bilder som på något sätt hör ihop. Delta
med max två kollektioner á tre bilder.
Digitalt
Märk kollektionerna med namnet på temat, bildens namn i

den ordning du vill visa bilderna och medlemsnummer, t ex:
”Kollektion1_Vättern1_037” ”Kollektion1_Vättern2_037”
”Kollektion1_Vättern3_037”.
Om du har två kollektioner:
”Kollektion2_Skogen1_037” ”Kollektion2_Skogen2_037”
”Kollektion2_Skogen3_037”.
Pappersbilder
Max två kollektioner á tre bilder. Märk på baksidan t. ex:
”1_Vättern_037” ”2_Vättern_037” ”3_Vättern_037”
Bilderna lämnas i väskan i klubblokalen.
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.
Visning av tävlingsresultat
I första hand redovisas tävlingar på klubbmöten. Så länge
Coronan råder kommer det att redovisas på hemsidan,
www.huskvarnafotoklubb.se/tavlingsresultat/.
Externa tävlingar
Vi skickar löpande ut information om tävlingar till klubbens
medlemmar. När det gäller information från Riksförbundet
Svensk Fotografi, som klubben är ansluten till, måste du
själv gå in på deras hemsida och skapa ett konto för att
få deras nyhetsbrev och för att kunna skicka in bidrag
till tävlingar och RSF:s årsbok. Klubblösenordet får du av
vår sekreterare Viktor, sekreterare@huskvarnafotoklubb.
Länkar finns på vår hemsida till både RSF och Östsvenska
Fotodistriktet.
RSF:s riksfototävling, Riksförbundet Svensk Fotografi
Inlämning till fotoklubben 26 januari. Se hemsidan, länk
på klubbens hemsida.
Östsvenskan, Östsvenska fotodistriktets tävling
Huskvarna Fk stod som arrangör 2020, men för närvarande är det flyttat till 23 mars 2021 och kommer att redovisas digitalt via Zoom. Läs mer: www.ofd-fotoklubbar.se/
Storfoto
Arrangör 2020 var Skillingaryds Fk, men på grund av
Coronan är det uppskjutet på obestämd tid.

Vandringspriset
Årets Fotograf
2020 tilldelades
Monica Larsson.
Vem får det
2021?

