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Mars månads möte ordnas ons 2.3. kl 18.30 i H-byggnaden. 
Tema är mörkerfotografering.  Viveka Rabehl håller en kort 
introduktion, varefter vi går ut och fotar. Sedan kommer vi in 
och ser på resultaten. Ta med kamera, stativ och ficklampa!  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vårens program: 
Styrelsen har slagit fast vårens program som i korthet är följande: 
- fotouppgift under våren : ta en bild tre dagar i rad.  Motivet är  valfritt. 
Bilderna bör vara tagna tre efterföljande dagar. Genomgång av resultat 
4.5. (se nedan)    
- mån 14.3. (obs. datum) kl 18.30 kommer Oscar Keserci från Kyrkslätt och  
visar ett urval av sina landskaps- och naturbilder. Gå in på adressen   
http://oscarkeserci.wix.com/photography för ett smakprov.  
- Ons 6.4. är temat Bildbeskärning, beskärningsuppgift kommer att delas ut 
och diskuteras.  
- mån 18.4 går vi på en vandring i naturen med kameran (platsen anges 
senare), stannar då och då för att fotografera och diskutera val av  motiv, 
brännvidd mm.  
- ons.4.5. Genomgång av fotouppgiften en bild tre dagar i rad.  
- sommarutfärden blir till Russarö. Tidpunkt meddelas senare.  
Fotouppgiften över sommaren  är denna gång lite speciell. Uppgiften är att 
fotografera på  temat "Nere till vänster". 3 bilder per medlem. 
Bildinlämning 27.8. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast: Ons. 3.2. hade 15 personer samlats för klubben årsmöte och 
för att höra resultaten av årstävlingarna, med förnyade regler.  Enligt dessa 
har de digitala bilderna nu 3 klasser medan pappersbilderna, såväl svartvita 

som färg samlats i en klass. Domare var Heidi Holmlund från Sjundeå. 
Resultat: Digibilder 
1. Svartvitt/monokromatisk ( Werner ramfabriks vandringspris) 

 6 fotografer inlämnat 14  bilder 

I  Patrick Bagge Porträtt av kompositören Aulis Sallinen 

II Patrick Bagge Park i dimma med cyklande man 

III Patrick Bagge Knipan 

2. Färg  ( Fotofabrikens vandringspris) 

6 fotografer inlämnat 16 bilder 

I Viveka Rabehl Kometen 

II Patrick Bagge Strandvy med båthus och dimma 

III Anita Valtonen Sippan 

3 Serier/reportage  ( Foto-Pars vandringspris) 

7 fotografer inlämnat 11 serier (sammanlagt 44 bilder) 

I Hans-Erik Nyman Fiskar 

II Anita Valtonen Kolarhelg 

III Tommy Söderholm Bengtskär 

4 Papper  (EFK:s vandringspris) 

3 fotografer inlämnat 5 bilder 

I Anita Valtonen Barnporträtt 

Inga andra pris utdelades i pappersklassen  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
För den som vill jobba med paspisskärning, eller något annat, eller bara 
sticka sig in till klubbutrymmena finns på väggen vid ytterdörren en grå 
metallbox. I den finns nyckeln. Boxen har ett kombinationslås. 
Kombinationen (samma som i Bageriet) fås av styrelsemedlemmarna.  
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