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Novembermånads möte hålls onsdag 6.11. kl 18.30 på Uncan.. 

Ta kameran med dig, gärna också stativ. En fotouppgift kommer att 
delas ut. Efter att uppgiften är gjord samlas vi för att titta på och 
diskutera bildskörden.   Alla nya och gamla medlemmar är välkomna !  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sedan senast:  
Årets naturbildstävling avgjordes ons. 2.10 på Uncan. Första pris gick till Martin 
Josefsson för en välkomponerad bild av kråkor vid ett kyrktak. Andra pris gick till Patrick 
Bagge för en bild av måsar i ett träd i Hyde Park i London.Patrick fick också tredje pris för en 
vitsippsbild tagen med fisheye-objektiv. Enväldig domare var biologen Julia Nyström från 
Hangö.  
-- 
Torsdag 17 oktober höll Håkan Eklund ett öppet bildföredrag om naturfotografering i 
Ekenäs Naturum. Närmare tjugo personer tog del av Håkans personligt hållna föredrag 
under rubriken "Från närnatur till Azerbajan".  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fotoklubbens 40-årsjubileumsutställning kommer att ordnas 1.-28.2.2014 i bibliotekets 
nyrenoverade utställningssal. Alla medlemmar är välkomna att delta. Efterlysningen av bilder 
på våren gav ett visst resultat, men ytterligare bidrag efterlyses nu. Man kan delta med max 
5 bilder. Förslag till bilder kan skickas digitalt (max storlek 1 MB) till klubbens epostadress 
(se ovan). Pappersbilder eller färdigt inramade bilder kan inlämnas till Fotofabriken. De som 
på våren lämnade in bilder kan byta ut dem, om så önskas. Bilderna bör vara från de tio 
senaste åren, gärna också helt nya bilder. Bilderna behöver inte ha deltagit i tävlingar. 
Lämna in dina bidrag helst i början av december, allra senast 20.12. En arbetsgrupp gör det 
slutliga urvalet bland alla inlämnade. Klubben står för utprintning och inramning.  

Tillsammans gör vi en bra och mångsidig utställning! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
                                                                        
kommande program: 

 
December  Julträff med program, 4.12 
 
Styrelsen 2013                            
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) 

Andelsbanken Raseborg: FI 3355496640001420 
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