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Vetlanda Fotoklubb arrangerade i år kollektionstävlingen
Östsvenskan och redovisningen skedde i samband med
Östsvenska Fotodistriktets årsstämma som man även stod
som värd för söndagen den 28:e oktober på Ädelfors
folkhögskola i Holsbybrunn.

Östsvenska Fotodistriktet (ÖFD) arbetar för anslutna klubbmedlemmars vidareutveckling inom fotokonsten bl.a. genom
årliga seminarier och genom fototävlingen Östsvenskan.
Vi arbetar också för utökat samarbete mellan klubbarna i
distriktet genom att via hemsidan www.ofd-fotoklubbar.se
och i Nyhetsbrevet skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar
och utflykter.
.
Vi gillar särskilt många kontakter med distriktets fotoklubbar
men även med unga och gamla som vill starta en fotoklubb!

Grupp A påsiktsbilder utgjordes av totalt 33 kollektioner
från sju klubbar och i Grupp B projektionsbilder var antalet
kollektioner 31 fördelat på sju klubbar även där.

Ledare
Julen står för dörren och vem vet vad som väntar, ett som
är säkert är att vi har ett nytt spännande foto år framför
oss.
Med detta nummer lägger vi det gångna året till
handlingarna med referat från seminariet i Eksjö,
bildkollektioner från Östsvenskan samt sammandrag av
stämman inklusive protokoll mm.

Första bilden ur vinnarkollektionen ”Skrot”, som var
Lennart Olsson, Vetlanda FK:s bidrag i Projektionsklassen.

I styrelsen arbetar vi nu med 2013 års aktivitetet, jubileums
seminarium, klubbledarträff och vårt årliga arrangeman av
Östsvenskan, som 2013 arrangeras av Eksjö FK. Vi smider
även planer på en gemensam RIFO resa med buss till
Östersund i Maj.
Tills vi ses härnäst

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Peter Jansson
ordförande

Fotocitat:
”The best camera is the one that you
have with you”
Första bilden ur vinnarkollektionen ”Vi”, som var Joakim
Källströms, Vetlanda FK:s bidrag i Påsiktsklassen.

.
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TIDEN GÅR FORT NÄR MAN HAR ROLIGT

STYRELSEN
Ordförande

Vice Ordförande

 Peter Jansson

Borens FK / Vadstena FK



Dag Haugum
FK Norrköping

Kassör

Ledamot

 Sören Andersson
Ingatorps FK

Marianne Piper
Åtvidabergs FK

Ledamot



Studiesamordnare

 Annelie Sjöberg
Eksjö FK

Vakant



VÄRDKLUBB ÖSTSVENSKAN 2013
Supleant

Supleant

 Laila Mikaelsen
Eksjö FK

Reidun Weigner
Eksjö FK



Roligt har det varit, att få vara med som studiesamordnare i
Östsvenska Fotodistriktet.
Men vi tar det från början…
Den 21:a oktober 2001 i Borensberg valdes jag till
Studiesamordnare efter att ha suttit som ordförande för distriktet
under ett år. Det var på den tiden när man fortfarande använde
både dia- och negtivfilm i kamerorna. Den digitala världen stod
utanför och ville in.
Östsvenska Fotodistriktet hade redan den 12:e september 1999
ett första test på det digitala i samband med ett styrelsemöte i
Nässjö. Det var Hasse Bengtsson som var medlem i fd Nässjö
Fotoklubb och som med egen firma ställde upp och visade denna
spännande teknik. Jag minns att vi satt runt ett bord med ett antal
datorer, som vi var två och två på. Nu var det ju inte
digitalkameran som stod i focus just vid den här tiden utan det var
scannern. Scanning av dia eller negativ samt utskrift av dessa
direkt från datorn. Och detta var det första embryot till vad som
skulle bli distriktets årliga seminarium.
På distriktsstämman 2001 ledde jag som nyvald studiesamordnare
en diskussion på temat ”kursverksamhet i den digitala världen”
och en grupp bildades bestående av Kalle Palmaer, Conny
Andersson, Peter Jansson, Ingemar Karlsson och undertecknad för
att undersöka möjligheterna att sätta igång det som sedan kom att
kallas för digitalseminariet.
Premiär blev det i Borensberg den 26:e januari 2003 för att en
vecka senare den 2:a februari köra samma seminarium i Ingatorp.
Tanken var från början att hålla två seminarier på olika håll för att
täcka upp hela distriktet så att man inte skulle behöva åka så
långt. Det första seminariet hölls i stationsform och innehöll
Scanning, Bildbehandling, Utskrifter och Prylar.
Seminarieformen visade sig ganska snabbt vara populär och den
3:e oktober 2004 så kördes seminariet enbart i Ingatorp där vi
hade lite mer ändamålsenliga lokaler samt vår seminariekock
Christer Gustavsson, som har kommit att följa oss ända fram tills
årets seminarium och förhoppningsvis in i framtiden.
Vi har hunnit med många saker under de gångna nio åren och ser
nu fram mot 10 års jubileum 2013.
Mats Jungmyren

RIKSFOTOSTÄMMAN 2013
Eller kort å gott RIFO 2013 – I maj, närmare bestämt helgen den 25-26 är det dags och Storsjöbyggdens
Fotoklubb står som värd för arrangemanget.
Som jag nämnde på stämman vill jag arbeta för utökat sammarbete mellan klubbarna i distriktet samt att vi i
distriktsstyrelsen ska verka för fler gemensamma aktiviteter – Vår förhoppning är att börja med en gemensam
bussresa till RIFO i Östersund och för detta behöver vi vara 49 personer som fyller en buss.
En enkät och intresseanmälan finns här:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJucXZpdXc1d0dHcWhrVHhLYlZCTVE6MQ#gid=0
Information om RIFO i Östersund finner ni här: http://www.storsjobygdensfotoklubb.se/RIFO.html
Med detta vill jag väcka intresse för RIKSFOTOSTÄMMAN och gemensamma aktiviteter inom distriktet, dessutom
önskar jag utlysa en tävling mellan våra klubbar i distriktet om vilken klubb som får flest bilder antagna till visning
under stämman i Östersund.
Ser fram mot ett stort deltagande i RIFO:t 2013 från distriktets klubbar, dessutom ser vi fram mot många svar på
enkäten och förhoppningen om att fylla en buss till RIFO i Östersund.
Distriktsstyrelsen
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KOLLEKTIONER VAR TEMAT I EKSJÖ
Den 16 september samlades i Eksjö 33 personer från 7 klubbar till det nionde seminariet i Östsvenska
Fotodistriktets regi. Förbundsordförande för Riksförbundet Svensk Fotografi Bo Cederwall och
Margaretha Ek gästade även i år seminariet.
Temat denna gång var Kollektioner.
Dagen började redan klockan 09:00 med information
och kaffe. En halvtimme senare höll kursledarna
Kalle, Mats, Peter, Conny och Ingemar genomgång
om vad just en kollektion var.
Efter genomgången var det så dags för deltagarna,
som var uppdelade i fem grupper, att komma överens
om tema för gruppens kollektion, för att sedan greppa
sin kamera och försöka hitta motiv till det valda temat.
Ett myller av fotografer syntes på gatorna liggande, krypande och ståendes. Några Eksjöbor som kom
gående på sin söndagspromenad undrade nog lite varför det var så många ute just denna söndag och
fick också svaret på detta.
Efter utepasset var det lunch och som vanligt var det
seminariekocken Christer Gustavsson som dukade
upp den på plats i församlingshemmet.
När alla hade ätit började då jobbet med att försöka
enas i grupperna om att sätta samman en kollektion
för visning senare. Man fick faktiskt till uppgift att ta
ut två i fall att man fick tid över vid redovisningen.

Det diskuterades flitigt i grupperna och man hade
olika metoder att ta ut dom. En grupp valde att en
fotograf fick stå för hela kollektionen.
Slutet av dagen närmade sig och det blev dags för
redovisningen med ett fantastiskt bra resultat på så
kort tid. Sedan återstod då utdelning av boken Bild
och Budskap av Bo Bergström samt ett intyg på ett
gott arbete.
Väl mött igen till 10 års jubileumet 2013
Mats Jungmyren
Text & Bilder

Länkar värda att besöka:
RSF Riksförbundet Svensk Fotografi:
http://rsf-fotoklubbar.org

SDF - Selskabet for Dansk Fotografi:
http://www.sdf.dk

Bo Cederwalls blog: (Riksförbundets ordförande)
http://internationellasalonger.blogg.se

Fotosidan
http://www.fotosidan.se

Videokurser för fotografer:
http://www.moderskeppet.se

Naturfotograf Tammy Bergström
http://imageorama.blogg.se
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Rapport från Östsvenska Fotodistriktets årsstämma
Samt fototävlingen Östsvenskan
Den 28 oktober 2012 hölls Östsvenska Fotodistriktet årsstämma i Ädelfors Folkhögskola i Holsbybrunn
utanför Vetlanda. Vetlanda Fotoklubb var värdar för arrangemanget och de ska ha en stor eloge för
detta! Allt var mycket bra genomfört och gott fika och god mat gjorde inte saken på något sätt sämre!
Av18 fotoklubbar i distriktet var 10 klubbar representerade och hela 42 medlemmar var på plats.
Mötet började med val av mötesledning och därefter redovisning av föregående verksamhetsår.
Mötesdeltagarna fann inget att anmärka på utan beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Arrangerande fotoklubb för Östsvenskan år 2013 blir Eksjö Fotoklubb!
Ordförande Conny Andersson hade efter 10 år
avsagt sig omval så han avtackades med en
blomstergrupp och biobiljetter. Likaså avgick
Mats Ljungmyren som Studiesamordnare och
även han avtackades med blommor och
biobiljetter. Båda två fick stående applåder för
sina insatser för distriktet.
Till ny Ordförande i Östsvenska Fotodistriktet
valdes Peter Jansson från Borens Fotoklubb!
Peter avslutade stämman med att tacka alla
mötesdeltagare och hälsa alla välkomna till nästa
stämma i Eksjö 2013.

Foto: Mats Jungmyren

Efter årsstämman redovisades tävlingsresultatet för ”Östsvenskan”. Alla var nyfikna och hade nog
redan utsett sina favoriter bland alla påsiktsbilder som fanns uppsatta på väggar och skärmar.
I påsiktsklassen blev Vetlanda Fotoklubb Bästa Klubb med 5 placeringar utav 10 platser!
1:a placeringen gick till Joakim Källström, Vetlanda Fotoklubb
2:a placeringen, Torsten Tollö, Ingatorps Fotoklubb
3:e placeringen, Gert Eliasson, Söderköpings Fotoklubb
I projektionsklassen blev Vetlanda Fotoklubb Bästa Klubb med 4 placeringar utav 9 platser!
1:a placeringen, Lennart Olsson, Vetlanda Fotoklubb
2:a placeringen, Eva Hellström, Eksjö Fotoklubb
3:e placeringen, Helena Gunnarsson, Vetlanda Fotoklubb
Till sist vill jag tacka alla Er medlemmar i ÖFD och önska Er alla En God Jul & Ett Gott Nytt År!

Vid datorn
Annelie Sjöberg
Eksjö Fotoklubb samt
Ledamot i ÖFD:s Styrelse
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RESULTAT ÖSTSVENSKAN 2012
Årets upplaga av Östsvenskan drog totalt 64 kollektioner fördelat på Gruppa A Påsiktsbilder
och Grupp B Projektionsbilder samt klubbar enligt följande:
Klubb

GRUPP A

Vetlanda Fotoklubb

13

11

Eksjö Fotoklubb

7

7

Borens Fotoklubb

7

7

Åtvidabergs Fotoklubb

3

2

Söderköpings Fotoförening

1

2

Ingatorps Fotoklubb

1

1

Fotoklubben Norrköping

1

0

Huskvarna Fotoklubb

0

1

33

31

TOTALT:

1

GRUPP B

1:A PLATS GRUPP A – KOLLEKTION PÅSIKTSBILDER

0

Kolletion ..... : ”Vi”
Fotograf ...... : Joakim Källström
Klubb .......... : Vetlanda FK
Motivering .. : Lite nytänkande. Bra utsnitt, intimt, spännande. Efterbehandlingen bra.

HEMSIDAN www.fotoklubben.nu UPPHÖR!
NY HEMSIDA KOMMER

www.ofd-fotoklubbar.se
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2:A PLATS GRUPP A – KOLLEKTION PÅSIKTSBILDER

Kolletion ..... : ”Skuggor”
Fotograf ...... : Torsten Tollö
Klubb .......... : Ingatorps FK
Motivering .. : Spännande, vrid och vänd så blir det nya vinklar.
3:E PLATS GRUPP A – KOLLEKTION PÅSIKTSBILDER

Kolletion ..... : ”Generationsskifte”
Fotograf ...... : Gert Eliasson
Klubb .......... : Söderköpings FF
Motivering .. : Tekniskt bra. Fin kontakt. Bra story, ung/gammal.

HEMSIDAN www.fotoklubben.nu UPPHÖR!
NY HEMSIDA KOMMER

www.ofd-fotoklubbar.se
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1:A PLATS GRUPP B – KOLLEKTION PROJEKTIONSBILDER

Kolletion ..... : ”Skrot”
Fotograf ...... : Lennart Olsson
Klubb .......... : Vetlanda FK
Motivering .. :

Fotografen har med varlig hand
förvandlat något i nedbruten form och givit det ett nytt
liv i betraktarens ögon och med hjälp av publikens
fantasi presenterat försiktigt i försiktig i kopiering och
val val av mättnad. Fotografen har lyckats fånga en
känsla av förgänglighet och hållit tonen genom hela
bildserien utan att bli naiv eller övertydlig. Objekten
lämnas över till betraktarens egna associationer vilket
berikar bildserien.

2:A PLATS GRUPP B – KOLLEKTION PROJEKTIONSBILDER

Kolletion ..... : ”Motljus”
Fotograf ...... : Eva Hellström
Klubb .......... : Eksjö FK
Motivering .. : En serie där plats och tid hålls ihop.

Fotografen har väl använt sig av detaljer, så som
lyktstolpar för att förstärka sin komposition. Bild tre är
en fullträff, där fotografen fångat rörelsen i en
vardagsmorgon.
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3:E PLATS GRUPP B – KOLLEKTION PROJEKTIONSBILDER

Kolletion ...... : ”Fiske”
Fotograf ...... : Helena Gunnarsson
Klubb .......... : Vetlanda FK
Motivering ... : Logisk följd av bildsvit i god berättarton,

där alla bilder behövs. För högre placering önskas
bättre digital svart/vit framkallning.

KLUBBRESULTAT & STATISTIK
KLASS A – Påsiktsbilder
PLAC.

KLUBB

POÄNG

PROCENT

1

Vetlanda Fotoklubb

16

30%

2

Ingatorps Fotoklkubb

6

10%

3

Eksjö Fotoklubb

4

41%

4

Söderköpings Fotoförening

4

3%

5

Borens Fotoklubb

2

14%

POÄNG

PROCENT

KLASS B – Projektionsbilder
PLAC.

KLUBB

1

Vetlanda Fotoklubb

16

26%

2

Eksjö Fotoklubb

6

41%

3

Söderköpings Fotoförening

4

6%

4

Borens Fotoklubb

2

14%

5

Åtvidabergs Fotoklubb

2

3%

Procent avser andelen bidrag i förhållande till antal medlemmar i klubben.
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