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Måndagsträff inkommande måndag 20.2. kl 18.30 i klubblokalen.  

Vi tittar på och diskuterar kring bilderna från produktfotograferingen 
16.1.  Du kan ta med dina bilder till mötet eller skicka dem till klubbens e-
postadress.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Månadsmöte ons. 1.3. kl 18.30.  Vi besöker vattentornet i Karis och 

dess observatorium vid Lidbergsgatan 3. Sällskapet Natura sköter 
observatoriet.  Jani Järvinen från Natura kommer och berättar om 
rymdfotografering.  Gå in på hemsidan naturaraseborg.net.  Samåkning 
från klubblokalen kl 18.00.  
Ser det ut att bli riktigt dåligt väder skjuts besöket fram.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast:  
Klubbens årsmöte hölls 1.2. och var mycket väl besökt. Efter årsmötet 

redogjordes för resultaten i klubbens årstävling och dess olika klasser. 

Bildskörden var riklig;  sexton medlemmar hade skickat in 75 bilder samt 18 serier 

om 3-5 bilder var. Domare var fotograf Eva Tordera Nuño, Ekenäs. Hon bedömde 

den rikliga bildskörden utgående från fyra kriterier: wow-faktor, känsla, ljus och 

komposition.  

Resultat:  

Svartvitt (Werners ramfabriks vandringspris): 10 deltagare, 28 bilder  

1. Porträtt av flicka av Roland Öster. 2 Vitsippa i knopp av Anita Valtonen. 3.  

Makrobild av fluga Rauno Oksman. Hedersomnämnande: Trygg av Viveka Rabehl.  

Skogsvy med kvinna av Mia Falck. Porträtt av flicka av Anita Valtonen.  

Färg (Fotofabrikens vandringspris): 14 deltagare, 39 bilder 

1. What´s on a cat´s mind av Patrick Bagge 2. Makrobild av såpbubbla i köld av 

Roland Öster. 3.  Panorama med åkerlandskap av Roland Öster.  

Hedersomnämnande: Frusen hortensia av Annika Söderholm-Emas. Makrobild av 

Röd blomma med fjäril av Rauno Oksman. Tippor av Patrick Bagge. 

Bildserier/reportage: 11 deltagare, 18 serier  

1. Chilins metamorfoser av Roland Öster. 2. II Ungen vill ha mat av Peter 

Sjöstrand. 3. Tobias första fjällvandring av Tommy Söderholm. 

Hedersomnämnande: Leonard Cohen in concert av Hans-Erik Nyman.  

Makrobilder av blomma av Mia Falck.  

Pappersbilder (EFK:s vandringspris): 4 deltagare, 8 bilder 

1. Flicka på berg av Rauno Oksman. Hedersomnämnande: Glasprodukter mot 

fönster av Patrick Bagge.    

Vid klubbens interna tävlingar 2016 samlade  Patrick Bagge mest poäng och 

utsågs till årets fotograf.  Patrick samlade 18 poäng mot 12 för tvåan Viveka 

Rabehl och 10 för trean Anita Valtonen. Som pris fick han ett presentkort.  

 

Styrelsen fick följande sammansättning: Mikael Bäckman, Viveka Rabehl, Patrick 

Bagge,  Hans-Erik Nyman och Roland Öster som valdes i stället för Rauno Oksman 

som undanbett sig omval.   Som ordförande fortsätter Peter Sjöstrand.  Styrelsen 

har hållit  sitt konstituerande möte och där valdes Mikael  Bäckman till 

viceordförande, Viveka Rabehl till sekreterare och Hans-Erik Nyman till kassör. 

 

Kom i håg att betala medlemsavgiften! 
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