Huskvarna Fotoklubb 2022
Program och information

Med stöd av Jönköpings kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen.

Utställning på Kvarteret Ödlan

Fotografering i
studion i klubblokalen, mars 2022.

Vårutflykt till Björkenäs
mopedmuseum

I klubblokalen inför fotoutställning i
Rosengallerian

Vid Ylen efter våravslutningen i Björkenäs

Fotoutflykt till Strömsbergsskogen

Utställning i Huskvarna bibliotek.

Mellanmöte i klubblokalen på Erik Dahlbergsgatan i mars
2022

Diverse händelser i fotoklubben 2021-2022. Foto: Kerstin Ericsson.

Styrelsen 2022
Kerstin Ericsson, ordförande, ansv. fotokalendern. Tfn: 070-217 42 52, 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
Lena Clarin, suppleant, fotokalendern, e-post: lenaclarin@hotmail.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 2022
Programmet uppdateras efterhand.
Januari
Tisdag 11 jan
		
Tisdag 25 jan
		
Tisd 21 jan

Kl 19. Månadsmöte. Inlämning till klubbtävling nr 1 2022, tema ”När mörkret faller” + ”Fritt tema”. 		
Redovisning: Årets bild, Årets kollektion 2021, Årets Fotograf 2021.
Sista dag att ladda upp digitala bilder till RIFO, Riksfotoutställningen 2022. Läs mer 			
på www.rsf-fotoklubbar.org. bilder ska vara RIFO tillhanda senast 1 januari.
Sista dag för inlämning till Östsvenskan är 31 januari men bilderna lämnas in klubbvis.

Februari
Tisdag 1 feb
Tisdag 15 feb

Kl 19. Månadsmöte digitalt. Bildgemenskap samt diskussion om flödet från kamera till sociala medier.
Kl 19. Mellanmöte. Bildbedömning åt Helsingborgs fotoklubb.

Mars
Tisdag 1 mars Kl 19. Årsmöte. Redovisning klubbtävling nr 1. Inlämning till klubbtävling nr 2. ”Fritt tema” samt
		
”Glädje eller lycka” (hitta det glada, roliga, trevliga i tillvaron eller det du blir glad av)
Tisdag 15 mars Kl 19. Mellanmöte. Nattfotografering samt hur ökar vi tävlingsdeltagandet.

April
Tisdag 5 april
		
Sönd 10 april
		
		
Tisdag 19 april

Kl 19. Månadsmöte. ”Måste naturfotografier alltid var dokumentära?” Bildvisning av Sven Magnusson
som fotade Sven varg, björn och järv från ett gömsle i Finland nära ryska gränsen i höstas.
Kl 10-16. Östsvenskan har ändrat från att ha varit digitalt så träffas vi på plats i IKHP-stugan. Bildvisning digitalt
av Anders Geidemark. Östsvenskan och Årsstämman 2022 arrangeras av Eksjö och Linköpings Fotoklubbar.
Huskvarna Fk stöttar med det praktiska. Anmälan senast 26 mars 2022 till anmalan@ofd-fotoklubbar.se
Kl 19. Mellanmöte.

Maj
Tisdag 3 maj
		
Tisdag 17 maj

Kl 19. Månadsmöte. Lars Östvall visar bilder, spelar musik och berättar om Rigolettos storhetstid på 		
1960-talet. Redovisning från tävling 2.
Kl 19. Mellanmöte. Vi träffas preliminärt utomhus för att fota tillsammans. Återkommer med plats.

Juni
Tisdag 7 juni

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

Juli-augusti
Månd 11 juli
Månd 11 juli
Månd 1 aug

Kl 09.00. Fotoutställning, tema NATUR. Upphängning i Korskyrkan (Östra Storgatan/Vätterstranden).
Kl 16-18. Vernissage. Medverkan av fotograferna och alla klubbmedlemmar.
Kl 09.00. Nedplockning av utställningen i Korskyrkan.

September
Tisdag 6 sept
		
		
Tisdag 20 sept

Kl 19. Månadsmöte. Fredrik Blomqvist visar bilder och berättar från Himalaya när han var med Göran
Kropp som fotograf. Inlämning till klubbtävling 3 med ”Fritt tema” samt tema ”Smått eller gott” (Hitta
det finaste eller det godaste du gillar att äta eller göra som är gott och visa det på bild).
Kl 19. Mellanmöte.

Oktober
1/10-31/10
Tisdag 4 okt
Tisdag 18 okt

Fotoutställning på Huskvarna bibliotek med medlemmar från fotoklubben. Valfritt motto.
Kl 19. Månadsmöte.
Kl 19. Mellanmöte.

November
Tisdag 1 nov
Kl 19. Månadsmöte. Inlämning till Årets bild/Årets kollektion. Redovisning klubbtävling nr 3.
Tisdag 15 nov Kl 19. Mellanmöte.
Fredag 25 nov Kl 19. Mycket preliminärt. Huskvarna fk står som arrangör av årets Storfoto.
December
Tisdag 6 dec

Kl 19. Månadsmöte.

Januari 2023
Tisdag 10 jan
		

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

Tävlingsinformation 2022
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.

Om du har två kollektioner:
”Kollektion2_Skogen1_037” ”Kollektion2_Skogen2_037”
”Kollektion2_Skogen3_037”.

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.

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!

Tre månadstävlingar om året
Vi tävlar med två digitala klasser, en med ett tema och en
utan tema. Läs mer om tema under Inlämningsdatum
2022. Du får tävla i båda klasserna med max tre bilder/
klass.

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.

Bilderna döps enligt följande: namnet på temat, titel och
medlemsnummer, till exempel:
”Vatten_Vättern_037” eller ”Fritt_bildens namn_037”.

Visning av tävlingsresultat
Tävlingarna redovisas på klubbmöten och på hemsidan
under fliken Tävlingar, www.huskvarnafotoklubb.se/tavlingsresultat/.

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 2022
• 11 januari. Tema När mörkret faller + Fritt tema. Tävlingen redovisas på mötet 1 mars.
• 1 mars. Tema ”Glädje eller lycka” och Fritt. Tävlingen
redovisas på mötet 3 maj.
• 6 september. Tema ”Smått eller gott” + Fritt tema.
Tävlingen redovisas på novembermötet 1 november.
• 1 november, Årets bild, Årets kollektion. Läs mer nedan:
Årets bild, inlämning 1 nov 2022
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 1 nov 2022
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”.

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.

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 25 januari. Se hemsidan, länk
på klubbens hemsida.
Östsvenskan, Östsvenska fotodistriktets tävling
Tävlingsbilderna skall vara arrangörsklubbarna tillhanda
senast den 31 januari 2022. Digitala bilder samt digitala
bilder av kollektionerna, med en storlek om max 2000
pixlar på längsta sidan samt max 2 mb i storlek Läs mer:
www.ofd-fotoklubbar.se/
Storfoto
Huskvarna Fotoklubb arrangerar Storfoto 2022. Medverkande klubbar bl a Bankeryds fk, Skillingaryds fk, Värnamo fk.

Vandringspriset
Årets Fotograf
2021 tilldelades
Monica Larsson.
Vem får det
2022?

