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Den traditionella Naturbildstävlingen avgörs  5.10.kl 18.30 i 
klubblokalen. Bildinlämning senast 1.10. Digitala bilder skickas  till 

klubbens e-postadress. Pappersbilder till Fotofabriken. Domare är 
Johanna Sandin från Hangö.   
 
Tävlingsregler:  
Man kan delta med färgfoton, svartvita foton eller digitala foton. Bilderna får 
inte vara manipulerade. Varje bild märks (helst) med signatur och ev. 
bildnamn. Max storlek på elektroniska bilder: 5MB. Pappersbilder: 
långsidan högst 45 cm och minst 24 cm.  En ev. passepartout får vara 
högst 10 cm bred. Varje fotograf kan delta med högst 3 bilder. 
Domaren/juryn utser de 3 bästa fotografierna och kan vid behov ge 
hedersomnämnanden.  

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

Måndag 17.10 kl 18.00 gästas klubben av konstfotografen Christoffer 
Relander känd för sina fascinerande dubbelexponeringar.  Christoffer 
visar ett rikt urval av sina bilder och berättar om sin teknik.  
Tillfället som är öppet för allmänheten ordnas på Ekenäs naturum. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast :Under måndagsmötet  19.9. var temat makrofotografering. 
Rauno Oksanen höll ett fint bildföredrag och demonstrerade också sin 
utrustning för makrofotografering.   

-------------------------------------------------------------------------------- 
OBS! KURS I STUDIOFOTOGRAFERING 22-23.10. OBS! 
Klubben ordnar en veckoslutskurs i studiofotografering med fotograf 
Gunnar Lundqvist från Helsingfors. Kursen ordnas lör 22.10.  10-17 och 
sön 23.10. 10-16 i klubblokalen.  

 
Kursen är en grundkurs och riktar sig till personer utan tidigare 
erfarenhet av studiofotografering. Programmet består bl.a. av  
genomgång av studiofotograferingens filosofi, teknik och utrustning  
samt praktiska övningar. Max 15 deltagare.  Deltagaravgift: medlemmar 
20 €, övriga 40 €.  Ta vara på denna unika möjlighet!   Anmäl dig 

till klubbens e-postadress.  

-------------------------------------------------------------------------------- 
Klubbens utställning   "Nere till vänster" var i Ekenäs bibliotek 6.-

26.9. Sju medlemmar deltog med sammanlagt 24 bilder.  Allmänheten 
röstade fram den bästa bilden. Sammanlagt avgavs 199 röster. Flest 
röster (20) fick Ulla Johnsons bild av näckrosor, nästmest röster (19) fick 
Viveka Rabehls bild av en sjöfågel. Ulla Johnsons vilsamma bild av en båt 
på en strand placerade sig med 17 röster på tredje plats. Bland alla som 
röstat lottades ett bokpris.  
 

       
 
Gänget som tog ner utställningen och räknade rösterna. Fr. v. Anita Valtonen, 
Annika Söderholm-Emas, Gunnar Klingstedt. I mitten Ulla med den vinnande 
bilden.  
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