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Mars-månads möte ordnas i form av en utfärd till Foto&Kamera mässan 
lör. 9.3. Mässan ordnas i Mässhallen i Böle. Kom med och upplev det 
senaste på kamerafronten!  Tåget avgår från Ekenäs 9.37, från Karis 
10.00 och är framme i Böle 10.58.  Ett lämpligt returtåg avgår från Böle 
16.08. Det är i Karis 17.00  och i Ekenäs 17.22. Inträde till mässan är 16 
€ Om vi är 10 personer blir det 10€/pers. Tyvärr får vi ingen rabatt på 
tåget. Kom med! Se närmare www.kuvamessut.com. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sedan senast: Resultaten	  från	  årstävlingarna:	  	  Digiklassen	  (Foto	  -‐Pars	  vandringspris,	  20	  
inlämnade	  bidrag).	  Första	  pris	  gick	  till	  Stefan	  Lindholm	  för	  en	  fartfylld	  bild	  av	  ett	  gammalt	  ånglok,	  
Viveka	  Rabehl	  fick	  andra	  pris	  för	  en	  bild	  av	  en	  blåmes,	  	  skickligt	  fångad	  i	  flykten	  och	  tredje	  pris	  för	  en	  
stämningsfull	  bild	  av	  en	  blåsippa	  i	  motljus.	  Hedersomnämnande	  gick	  till	  Hans-‐Erik	  Nyman	  för	  en	  
symmetrisk	  och	  väl	  komponerad	  interiörbild	  från	  ett	  danskt	  slott.	  	  
Färgpapper	  (Studio	  Vidars	  vandringspris,	  17	  inlämnade	  bilder).	  Första	  pris	  gick	  till	  Patrick	  Bagge	  för	  
en	  suggestiv	  bild	  av	  en	  teaterscen,	  speciellt	  berömde	  domarna	  de	  läckra,	  eteriska	  färgerna.	  Andra	  
pris	  gick	  till	  Hans	  Elmgren	  för	  en	  sommarbild	  av	  måsar	  och	  en	  passagerarfärja	  i	  bakgrunden,	  enligt	  
domarna	  kunde	  bilden	  mycket	  väl	  fungera	  som	  reklam	  för	  ifrågavarande	  rederi.	  Hans	  Elmgren	  fick	  
även	  tredje	  pris	  för	  en	  bild	  av	  en	  hund	  i	  full	  fart.	  Stefan	  Lindholm	  fick	  hedersomnämnande	  för	  en	  
fantasivy	  av	  Ekenäs.	  Bilden	  var	  ihopkomponerad	  av	  flera	  olika	  bilder.	  	  	  
Svartvita	  och	  monokroma	  bilder	  (Vidar	  Lindqvists	  vandringspris,	  7	  inlämnade	  bilder).	  Första	  pris	  gick	  
till	  Viveka	  Rabehl	  för	  en	  intresseväckande	  bild	  av	  två	  kvinnor	  i	  gräset,	  	  hanterande	  en	  kamera.	  Andra	  
pris	  gick	  till	  Hans	  Elmgren	  för	  en	  bild	  av	  ett	  sjölandskap,	  domarna	  berömde	  speciellt	  stämningen	  i	  
bilden.	  Tredje	  pris	  gick	  till	  Kim	  Nyblom	  för	  en	  närbild	  av	  en	  ros.	  	  
Även	  klassen	  Bildserier/reportage	  hade	  denna	  gång	  tillräckligt	  deltagare	  för	  att	  tävling	  skulle	  uppstå.	  
Första	  pris	  gick	  till	  Ilse	  Sjöholm	  för	  en	  bildserie	  som	  beskrev	  torgkommers	  på	  Kuba.	  Andra	  pris	  gick	  till	  
Viveka	  Rabehl	  för	  en	  bildserie	  på	  kattor.	  Tredje	  pris	  fick	  Hans-‐Erik	  Nyman	  för	  en	  tankeväckande	  
bildserie	  från	  en	  gravgård	  i	  Danmark.	  	  
Den enda förändringen i styrelsen var att Mikael Bäckman ersatte Hans Elmgren som 
undanbett sig omval..  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
Kommande program: 
 
3.4.-13 HDR-fotografering (High Dynamic Range) används för att få bilder med 

ett större tonomfång än vad som kan uppnås med en enda exponering.  
Med Kaj Dahlström. 

Maj  Utfärd (målet ännu oklart) 
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Peter Sjöstrand, ordf., tel. 040-5423154 , peter.sjostrand@surfnet.fi 
Kim Nyblom, viceordf. tel. 0440-548138 
Viveka Rabehl 
Stefan Lindholm  
Mikael Bäckman   
Patrick Bagge   
Hans-Erik Nyman  
Kom ihåg att betala medlemsavgiften:15 euro, 7 euro (stud. & arbetslösa) 
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