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November månads möte ordnas ons. 2.11  Vi träffas i mörkerfoto-
graferingens tecken kl 18.30 vid gamla vattentornet i Ekenäs, tar oss upp 
till terrassen och fotograferar därifrån. Kamera, stativ och ficklampa 
med! Sedan åker vi till klubblokalen för att gå igenom och diskutera 
resultatet.  
OBS! Tema avviker alltså från det som tidigare meddelats. 
.............................................................................................................  
Sedan senast:  
Naturbildstävlingen avgjordes 5.10. med Johanna Sandin från Hangö som 
informativ och inspirerande domare.   12 medlemmar hade lämnat in 
sammanlagt  35 bidrag, alla var digitala. Ingen hade lämnat in pappersbilder.  
Johanna Sandin kommenterade alla bilder och fäste uppmärksamhet bl.a. vid  
beskärning och  hur huvudmotivet framhävdes. Hon talade ofta om att dämpa 
ton och färger. Resultat: I Patrick Bagge, II Viveka Rabehl, III Mia Falck. 
Hedersomnämnande Reijo Kangas, Viveka Rabehl och Roland Öster. 
Vinnarbilderna och ett urval övriga bilder finns på klubbens hemsidor.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Den finlandssvenska fototävlingen avgjordes i Jakobstad 7.10 . I hård 

konkurrens fick  Viveka Rabehls  bild Vargunge ett hedersomnämnande  i  

Naturklassen. Gratulerar! 

................................................................................................................... 

Fotoklubben deltar i evenemanget Nylands vildmarkseldar som ordnas lör 
19.11. kl 10-16 vid Ekenäs högstadieskola.  Vi har en liten utställning med 
naturfotografier  och säljer av årets kalender. Ett förslag är att vi kunde sälja av 
medlemmarnas naturfotografier , så att  en del av den eventuella inkomsten 
skulle tillfalla klubben.  Klubben skulle bekosta utskrivning  av bilder.  Finns det 
intresse för detta, eller synpunkter? Finns det frivilliga som ställer upp vid 
klubbens bord? 

 
Måndag 17.10 gästades klubben av konstfotografen Christoffer Relander från 
Ekenäs .  Närmare 20 personer hade kommit till Ekenäs Naturum för att höra 
och se Christoffers presentation av sin utveckling som fotograf.    Christoffer 
visade ett rikt urval av sina bilder och berättade om sin teknik.  

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

Klubbens kalender 2017 är nu pinfärsk.  Den innehåller bilder från 

hela Raseborg och är alltså en riktig Raseborgskalender. Den  är till salu 
för 16€. Ett stort tack till Viveka Rabehl som hållit i trådarna och haft stor 
hjälp av Vidar Lindqvist. Tack till alla som levererat bilder. Kalendern 
finns  i Kungsbokhandeln, Kontorama mfl. ställen. Den finns också till salu 
på våra möten. Köp den! Ge den som gåva! 
............................................................................................................... 
Klubben ordnade en kurs i studiofotografering med fotograf Gunnar 
Lundqvist 22.-23.10  i klubblokalen. De 10 personer som deltog fick under 
en mycket sakkunnig lärares ledning  sätta sig in i grunderna i 
studiofotografering. Klubbens nya utrustning var i användning och dess 
möjligheter blev bekanta för alla. Den som vill  boka utrymme och 
utrustning kan göra det för en kostnad om 10 € per dag.  
  
 

           
                                 
  Studiofotografering på gång.  
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