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Ekenäs fotoklubb håller sitt årsmöte onsdag 7.2.kl 18.30 i 
klubblokalen, Raseborgsvägen 37, byggnad H.   
 
Efter årsmötet avgörs årstävlingarna, höjdpunkten inom 
klubben när det gäller fototävlingar. Vi hoppas på rikligt 
deltagande. Förhoppningsvis inspirerar den nya printern till 
inlämnande av pappersbilder. Tävlingsregler här nedan. 
Bildinlämning senast lördag 3.2.elektroniskt till klubbens e-
postadress: ekenasfotoklubb@gmail.com.  Pappersbilderna 
lämnas i klubblokalen eller på Fotofabriken,  OBS att affären 
flyttat till torget.  Domare är Lars Sundström. 
 
Tävlingsklasser 

1. Svartvitt eller monokromatiskt (en färg). 

Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild. 

2.  Färg 

Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild. 

3. Foto-Pars- vandringspris. Bildserier/-reportage: 3-5 fotografier som bildar en 

helhet. Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild. 

4. Papperskopior, såväl svartvita som färg.  Bildstorlek: långsidan minst 24 cm, 

högst 45 cm. Bredden på en ev. passepartout får vara högst 10 cm. 

Regler 

 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. 

Digitala bilder ges namn enligt vilka de kan identifieras. Pappersbilder märks med 

signatur, alternativt med fotografens namn och eventuellt med bildnamn. 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 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Under måndagsträffen 19.2. berättar Johan Ljunqvist, årets företagare i 
Raseborg om sin fotoverksamhet och företaget Multifoto.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast 
Under måndagsträffen 15.1. gästades klubben av  Johanna Sandin från 
Hangö som visade fascinerande bilder av havet och berättade om sin 
utveckling som fotograf.  
Det nya årets första månadsmöte hölls i klubblokalen onsdag 3.1.kl 
18.30.  På programmet stod en presentation i bilder av det gångna året.  -
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resa till Estland 
Det har föreslagits att klubben för engångs skull skulle ordna en lite 
längre resa till sommaren.  Estland och närmast trakten kring Haapsalu 
har föreslagits som resmål. Martin Josefsson som har erfarenhet av resor 
i Estland är koordinator. Bekanta er med hans tankar i bifogade text. 
Vi hoppas resan väcker intresse. Kom med och planera den! 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Utställningstips:  
I Galleri Perspektivet i Ekenäs bibliotek kan man fram till 27.1. se Annika 

Lindbloms utställning ”Från litet hus vid skogens slut”. Utställningen är hennes 

examensarbete för naturfotografutbildningen vid Axxell.  

Fotocentrum Raseborg, galleriet vid Köpmansgatan 9 i Karis visar Rebekka 

Gudleifsdottirs  från Island utställning Upprunni/Origin.  Bland annat 

landskapsbilder där hon själv är modell. Fram till 16.2.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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