
                                         
             Ekenäs fotoklubb Cirkulär 1 – 13 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.ekenasfotoklubb.org,  ekenasfotoklubb@gmail.com      
 
(Ovan ser ni ett förslag till ny logo för föreningen. Kommentera gärna! ) 
_______________________________________________________________ 
Klubbens årsmöte hålls ons. 6.2. kl 18.30 på Ungdomsgården "Uncan" i 
Ekenäs. Samtidigt avgörs årstävlingarna. Lämna in dina bidrag på 
papper senast lör. 2.2. till Fotofabriken. Bidrag till digiklassen skickas till 
klubbens e-postadress. Se närmare i tävlingsreglerna nedan.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
	  Årstävlingen 
 Tävlingsklasser 
1. Vidar Lindqvists vandringspris: svartvita eller monokromatiska (en färg) kopior. Bildstorlek: 
långsidan minst 24 cm och högst 45 cm. Bredden på en ev. passepartout får vara högst 10 cm.  
2.  Foto-Pars vandringspris: digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 1 MB /bild. 
3.  Studio Vidars vandringspris: färgförstoringar kommersiellt eller egenhändigt framställda. Bild-
storlek: långsidan minst 24 cm, högst 45 cm. Bredden på en ev. passepartout får vara högst 10 cm. 
4. Bildserier/-reportage: 3-5 fotografier som bildar en helhet. Tekniken kan väljas fritt mellan svartvitt, 
färg eller digitalt. Bildstorlek: långsida minst 24 cm, högst 45 cm.   
 
 Motivet är fritt i alla klasser. Bildmanipulation är tillåten. Varje fotograf kan delta med högst 3 
fotografier per klass. I bildserier/-reportage högst 2 serier.  Varje klass bör ha minst 3 deltagare för att 
tävling skall uppstå och pris delas ut.  Varje bild märks med tävlingsklass, ev. bildnamn och vid behov 
med signatur (fotografens namn bifogat i slutet kuvert). Digitala bilder ges namn enligt vilka de kan 
identifieras.  Pappersbilder lämnas inom utsatt tid till utvald plats (se ovan). Digitala bilder skickas till 
ekenasfotoklubb@gmail.com inom samma utsatta tid som pappersbilderna.  
I årstävlingen väljs årets bästa bilder inom klubben, man kan således delta med bilder som premierats 
i tidigare klubbtävlingar under året. Bild eller dess parallellbild får delta endast en gång i en årstävling.   
Tävlingsjuryn bör utse de 3 bästa i varje klass och kan vid behov ge hedersomnämnande 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast:  
Det nya årets första möte hölls på Uncan onsdag 9.1. Mötestema var bildeditering. Utgående från ett 
antal exempelbilder hade flera medlemmar gjort editeringsförslag som diskuterades livligt.     
        
Kommande program:  
 
6.3.-13  Månadsmöte. Program meddelas senare. 

     
Styrelsen 2012                            
Peter Sjöstrand, ordf., tel. 040-5423154 , peter.sjostrand@surfnet.fi   
Kim Nyblom, viceordf. tel. 0440-548138 
Viveka Rabehl 
Stefan Lindholm  
Patrick Bagge   
Hans Elmgren     
Hans-Erik Nyman  
Kassör utom styrelsen: Carl-Gustav Möller	  


