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Ledare
I början av året var mycket oklart kring både
det ena och det andra, digitalseminarium,
Östsvenskan, Östfoto mm. Det känns bra att
pusselbitarna faller på plats till slut.

Östsvenskans regler är ändrade i grupp B och
det finns en kort artikel i nyhetsbrevet om dessa
ändringar. Vi hoppas att detta ska stimulera till
att börja lämna in bilder på digitalt medium så
att Östsvenskan fortsätter att vara ett modernt
arrangemang där fotografen utmanas att skapa
kollektioner med valfri teknik i de båda
klasserna påsikt respektive genomsikt.

Läs gärna också om Photokina, namnbytet på
Aneby fotoklubb och de intressanta
fotokurserna som Gamleby folkhögskola
anordnar. 

Missa inte heller Peter Gärdehags utställning
på Kalmar slott. “Bygden där vinden vände”
bygger på boken med samma namn.

Conny Andersson
Ordförande

Östfoto 2004
Hultsfredsbygdens
fotoamatörer meddelar att
inbjudan skickas ut nu i vecka
13 som kommer.

Inlämning sker i slutet av
april.

Redovisningen sker i Hultsfred den 8:e maj.

Medarbetare sökes till
distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen saknar en medlem. 

Därför har just nu DU chansen att få prova
på det spännande arbetet i distriktet. Det kan t
ex vara att ta kontakt med en förening i något
ärende eller skriva en kort notis till
nyhetsbrevet.

Då vi tillämpar viss arbetsrotation får du prova
på flera delar av styrelsearbetet. Du får också
tillfälle att bekanta dig med Östergötland och
Småland då vi försöker förlägga mötena till
intressanta platser i distriktet.

Är du intresserad?

Ta kontakt med Conny Andersson,
013 – 10 40 51, conny@conny.nu

Medlemsavgift!
Nu är vi inne på ett nytt år och därför tar vi
tacksamt emot medlemsavgifter från er därute.

Det är som vanligt 10kr/medlem, och ni får
gärna betala in det under våren.

Inbetalningskort bifogas med detta nyhetsbrev.

Hälsningar kassören

Riksförbundets hemsida:
http://rsf-fotoklubbar.org/

Östsvenska fotodistriktets hemsida:
http://fotoklubben.nu/ofd
http://fotoklubben.nu/ofd/swe/docs/nybrev11.pdf

Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Studiesamordnare
Conny Andersson Ingemar Karlsson Sören Andersson Poul Gilvad Vakant Mats Jungmyren
013 – 10 40 51 0141 – 57 486 0381 – 214 22 0383 – 192 63 070 – 515 89 82
conny@conny.nu ingemarkarlsson@ soren.andersson@ hko594r@tninet.se matz.jungmyren@

telia.com mbox304.swipnet.se telia.com

E-post Postgiro Adress ÖFD-nytt
ofd@fotoklubben.nu 27 69 93 – 3 Östsvenska Fotodistriktet utkommer 20 mars, 20 augusti, 20 december.

c / o Conny Andersson skriver gärna om just din klubbaktivitet.
Hemsida Årsavgift / klubb Karl Dahlgrensgatan 14B hjälper din klubb att synas.
http://www.fotoklubben.nu/ofd Medlemsantal * 10 kr 582 28  Linköping



Ändrade regler inför Östsvenskan 2004
• Kollektionstävlingen i påsikt, grupp A, är kvar utan förändring.

• Kollektionstävlingen i dia, grupp B, utökas till att tillåta inlämning av bilder på cd-
rom, diskett, e-post eller motsvarande digitalt media. Visningen sker med hjälp av
dataprojektor. Naturligtvis tillåts även vanliga diabilder framställda från digitalt
original.

• Ungdomstävlingen utgår och istället införs ”folkets röst”, där allmänheten bjuds in
dagen innan tävlingen för att rösta på bästa bild i grupp A respektive B. Grupp B, dia,
föreslås visas ett par gånger under dagen vid fasta tider så att intresserade kan komma och titta på
bilderna, samt rösta. Detta är ett utmärkt tillfälle för klubben att visa upp sig. Folkets röst är
frivillig och upp till arrangörsklubben att besluta om.

Regler för bilder inlämnade på digitalt media (grupp B)
1.Bildens längsta sida ska vara 768 punkter.

2.Bilden ska sparas i JPEG-format och får inte vara större än 1 megabyte.

3.Bilden ska använda sig av Adobe RGB 1998 som färgprofil.

4.Filnamnet ska vara bildens kod + ”.jpg” enligt följesedeln till de inlämnade
bilderna. Exempel: 982334.jpg

5.Bilderna skickas in klubbvis på CD, diskett eller e-post. Det är tillåtet att
skicka bilder enskilt direkt till arrangörsklubben förutsatt att den egna klubben får uppgifterna till
deltagarförteckningen. Det är viktigt att denna är en tydlig sammanställning över samtliga
deltagare från respektive klubb. Varje bild måste kunna identifieras genom koden och
förteckningen.

Exempel på hur en digital kollektion kan presenteras
Bilden till höger visar hur en
kollektion kan presenteras med
dataprojektor. Varje enskild bild
visas först en efter en, precis som
när 6x6-bilder visas. På slutet visas
alla bilder tillsammans med
fotografens namn och klubb.

Distriktet kan i viss mån hjälpa till
att hitta en dataprojektor och dator
inför visningen.

ÖFD-nytt, årgång 4 nr 1 20 mar 2004 2(11)



Östsvenskan 2004 i Motala
Härmed inbjudes medlemmarna i fotoklubbarna/bildgrupperna
som är anslutna till Östsvenska Fotodistriktet, ÖFD, att sända
fotografiska bildkollektioner till årets utställning som går av
stapeln den 24 oktober klockan 10.30 i Motala. Lokal meddelas
senare.

Respektive klubbs medlemsavgift skall vara inbetald.

Inlämning

Bilderna ska vara poststämplade senast den 10 september! 

Adressen är:

Motala Fotoklubb
Drottninggatan 39
59131 Motala

Folkets röst

Det är ännu inte bestämt om denna aktivitet ska hållas i samband med tävlingen.

Agenda söndagen den 24 oktober

10.30 Samling och fika
11.00 Årsstämma
11.45 Redovisning påsiktsbilder
12.30 Lunch
13.45 Redovisning diabilder
14.45 Fika och prisutdelning
15.15 Bildvisning
16.00 Avslutning 

Regler för Östsvenskan 2004
Allmänna regler

1.Tävlingen omfattas av två separata grupper, A och B.

2.Varje deltagare får tävla endast för EN klubb/bildgrupp, med EN kollektion i grupp A och/eller EN
kollektion i grupp B.

3.Tidigare i Östsvenska eller i RSF´s tävlingar prisbelönade bilder får ej deltaga.

4.Arrangörsklubben ansvarar för att reglerna följs.

5.ÖFD utser, oftast tillsammans med arrangörsklubben, kvalificerad jury för de olika grupperna och
dess beslut kan ej överklagas.

6.ÖFD äger rätt att i samband med utställningen välja ut bilder för publicering i pressen, samt att
offentligt visa bilderna utan ersättning.

7.Bilderna kommer att handhavas med största omsorg, dock kommer ingen ersättning att kunna
utkrävas för eventuella skador eller förluster.

8.Bildbidragen, som helst insändes klubbvis, skall åtföljas av deltagarförteckning, samt vara märkta
med uppgift om fotografens namn och klubbtillhörighet samt eventuella bildtitlar,
ordningsnummer, och anvisningar om kollektionens presentation.

forts ...
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forts ...

Särskilda regler i grupp A

1.Påsiktsbilder, svart-vita och/eller färg. Kollektion = bildsamling om 2-8 bilder.

2.Östsvenskans jury bedömer bilderna som en helhet, oavsett den form som detagaren valt för sin
fotografiska presentation.

3.Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Även collage, handkolorerade eller digitalt framställda
bilder får deltaga.

4.Bildernas längsta sida inklusive eventuell passepartout får ej överskrida 60 cm.

5.Bilderna ska vara monterade.

6.Varje bild märkes med fotografens namn och klubbtillhörighet samt eventuell bildtitel,
ordningsnummer, och anvisningar om kollektionens presentation.

Särskilda regler i grupp B

1.Projektorbilder, svart-vita eller färg. Kollektion = bildsamling om 2-4 bilder.

2.Östsvenskans jury bedömer bilderna som en helhet, oavsett den form som deltagaren valt för sin
fotografiska presentation.

3.Diapositiv ska vara monterade i ram med standardmått 5 x 5 eller 7 x 7 cm.

4.Diapositiv märkes med fotografens namn och ordningsnummer, dessutom en väl synlig punkt i
nedre vänstra hörnet, då bilden hålles rättvänd.

5.Digitala bilder ska uppfylla; längsta sida om max 768 punkter, JPEG-format max 1 megabyte,
Adobe RGB 1998 som färgprofil, filnamn kod + ”.jpg” (exempel: 982334.jpg).

6.Digitala bilder skickas in klubbvis på CD, diskett eller e-post. Det är tillåtet att skicka bilder
enskilt direkt till arrangörsklubben förutsatt att den egna klubben får uppgifterna till
deltagarförteckningen. Det är viktigt att denna är en tydlig sammanställning över samtliga
deltagare från respektive klubb. Varje bild måste kunna identifieras genom koden och
förteckningen. Skicka gärna med utskrift på någon bild så att färgjämförelse kan göras.

Utmärkelser

I grupp A och grupp B delas tre plaketter ut i vardera av grupperna. Plaketterna har valörerna guld,
silver och brons.

Antalet diplom ska vara 20% avrundat till närmast högre heltal i vardera av de fyra grupperna för
de som inte får plakett. Dessutom får naturligtvis vinnarna av plakett, diplom till varje plakett.

Målsättningen skall också vara att i samband med distriktsfotostämman ställa ut så många bilder
som möjligt, alltså även de bildkollektioner som inte fått pris.

Det är upp till arrangörsklubben att så gott som möjligt leva upp till denna målsättning.
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Anmälningsblankett Östsvenskan 2004
Fotoklubb: ..................................... Datum: ....................................

Adress: ..................................... Telefon: ....................................

..................................... Grupp: ....................................  ( A / B )

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

Bild Nummer Fotograf Ev. bildtitel Övriga noteringar

1 ................ ................................. ........................................... ...........................

2 ................ ................................. ........................................... ...........................

3 ................ ................................. ........................................... ...........................

4 ................ ................................. ........................................... ...........................

5 ................ ................................. ........................................... ...........................

6 ................ ................................. ........................................... ...........................

7 ................ ................................. ........................................... ...........................

8 ................ ................................. ........................................... ...........................

9 ................ ................................. ........................................... ...........................

10 ................ ................................. ........................................... ...........................

11 ................ ................................. ........................................... ...........................

12 ................ ................................. ........................................... ...........................

13 ................ ................................. ........................................... ...........................

14 ................ ................................. ........................................... ...........................

15 ................ ................................. ........................................... ...........................

16 ................ ................................. ........................................... ...........................

17 ................ ................................. ........................................... ...........................

18 ................ ................................. ........................................... ...........................

19 ................ ................................. ........................................... ...........................

20 ................ ................................. ........................................... ...........................

21 ................ ................................. ........................................... ...........................

22 ................ ................................. ........................................... ...........................

23 ................ ................................. ........................................... ...........................

24 ................ ................................. ........................................... ...........................

25 ................ ................................. ........................................... ...........................

Vi / jag har tagit del av tävlingsbestämmelserna och har noggrant kontrollerat att de insända
bilderna följer reglerna.

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

Underskrift av tävlingsledare Namnförtydligande
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Regler för ÖFD:s
vandringspris i Östsvenskan

Vandringspriset ska tillfalla den klubb, som
enligt nedanstående poängberäkning har
erhållit flest poäng i vardera klass A resp. B, i
den årliga fototävlingen.

Respektive vandringspris ska erövras tre gånger
för att erhållas för alltid. Priset ska placeras på
lämplig plats och vårdas varsamt.

Poängberäkning:

1.De tre bäst placerade deltagarna från varje
klubb räknas:

Guldplakett för kollektion 8 poäng
Silverplakett ” 6 poäng
Bronsplakett ” 4 poäng
Diplom ” 3 poäng

2.Om två klubbar hamnar på samma poäng,
vinner den klubb som har störst antal
deltagare i tävlingen i förhållande till det
totala medlemsantalet i klubben (enligt den
inbetalda medlemsavgiften till ÖFD).

Digitalseminarium 2004
I september är det dags igen för ett
digitalseminarium.

Vi har ju haft två stycken tidigare där vi har
gått igenom scanning, bildbehandlling och
utskrifter. Nu tänkte vi titta lite närmare på
digitalkameran.

Vi går igenom digitalkamerans
grundfunktioner, vad är det för skillnad på
digital och analog fotografering.

Därefter går vi ut och
provar att fotografera
digitalt.

Sedan tittar vi på hur det
går till att föra över
bilderna till datorn och
ägnar en stund åt
bildbehandling.

Slutligen skriver vi ut bilderna.

Det kommer en inbjudan med mer precisa
datum i maj.

Håll ögonen öppna!

Aneby fotoklubb flyttar
Under början av året meddelar Johan Wiberg i
Aneby fotoklubb att klubben mestadels består
av medlemmar som bor i Tranås. Efter beslut av
medlemmarna och styrelsen byts namnet ut till
Tranås fotoklubb och sätet kommer att vara i
Tranås.

Östsvenska distriktet välkomnar den “nya”
klubben och hoppas på en fortsatt bra
utveckling i Tranås.

Nya suppleanter i ÖFD
Motala fotoklubb har utsett två suppleanter till
ÖFD:s styrelse inför Östsvenskan 2004.

Mats Jungmyren och Bo Gustafsson valdes.

Mats är studiesamordnare i distriktet och har
även varit ordförande under ett år. Dessutom är
Mats klubbmästare i Motala fotoklubb.

Bo är suppleant och tävlingsledare i Motala
fotoklubb.

Fotokina i Köln
Östsvenska fotodistriktet vill kolla om det finns
intresse av att åka till Köln på fotomässa som
går av stapeln den 28/9 – 3/10, 2004.

Det skulle vara bra om någon i distriktet kände
någon busschaufför eller jobbade inom det själv.

Vi måste i så fall redan nu kolla med hotellrum i
eller utanför Köln.

Vi söker även någon som kan hålla i trådarna.

Ni kan läsa mer om mässan på denna länk:
http://www.photokina.de

Hör av dig om du är på gång att arrangera en
sådan resa. Vi i distriktet hjälper gärna till med
klubbadresser och annons i detta nyhetsbrev.
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Digitalseminariet i Ingatorp 28/9 2003
Denna artikel skickas med i detta nummer också eftersom den inte kom med i pappersutskicket i
december 2003.

En vackert solig söndag i september anordnade det Östsvenska fotodistriktet sitt andra
digitalseminarium. Det första seminariet blev mycket omtyckt och det andra utföll till belåtenhet
även det.

Dagen började med en genomgång av bildskärmskalibrering med hjälp av en så kallad spindel.
Deltagarna delades in i fem grupper om tre eller fyra i varje grupp. Med en handledare i varje grupp
fick deltagarna läsa in, bearbeta och skriva ut sina egna bilder samt diskutera varandras bilder och
eventuella problem vid bearbetning av bilderna.

Efter en god lunch tillsammans fortsatte dagen med att färdigställa bilderna för att sedan flyttas
över till en skrivardator (PC med bra färgskrivare). Detta för att se att en korrekt kalibrering också
gör att bilderna kan flyttas till en annan dator, utan större problem.

Slutligen summerades dagen med att alla fick varsin CD med sina bilder samt lite annat material
som bonus.

En fortsättning planeras för 2004.

Text: Conny Andersson
Foto: Peter Jansson
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KALMAR SLOTT
visar Peter Gerdehags utställning

Bygden där 
vinden vände

8 april – 10 juni
Utställningen är en studie av kulturbygden NV om Oskarshamn sedd genom
Peter Gerdehags kameraöga. Den lyfter fram ett enastående och uppbyggligt
exempel på hur befolkningen i Bråbygden i början av 1980-talet lyckades
rädda sitt älskade odlingslandskap från att utplånas av en hotande
granplantering i Skogsvårdsstyrelsens regi.

Utställningen är en vacker tids- och landskapsdokumentation som visar det
sydsvenska landskapets skönhet och mångfald, hur man än idag kan bruka en
gård som förr i tiden och att det går att vända vinden och åter väcka hopp,
framtidstro och utveckling i en slumrande bygd. Bygden där vinden vände
är en utställning som entusiasmerar besökaren och gör oss stolta över vårt
urgamla svenska kulturarv.

Slottet är öppet dagligen kl 10–16
För mer information och gruppbokningar ring 0480 – 45 14 90
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Ljussättning för fotografering
14 – 18 juni 2004

Grundkurs i ljussättning för studio och miljö.
Med enkel utrustning för vi professionella bilder.

Kursledare är Johan Westin, Stockholm
Fotograf och lärare i ljussättning på Fotoskolan i Gamleby

mån-fre 09.00-15.00 på Fotoskolan

Avgift 1800:- (anmälan/material, återbetalas ej)
Kost (kaffe+lunch) 475:- 

Helpension (kost och logi) 1800:-

Anmälan skickas senast den 15 maj till:
Gamleby Folkhögskola  Tel. 0493-131 00

594 32 Gamleby  Fax. 0493-108 85
gamleby.folkhogskola@gfhs.ltkalmar.se

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

Anmälan till ”Ljussättning för fotografering” 14-18 juni 2004

Namn:___________________________________Pers.nr:___________________

Adress:___________________________________________________________

Postadress:________________________________________________________
 
Telefon:___________________________________________________________

Jag önskar kost och logi på skolan     
Jag önskar enbart kost                                    vegetarisk kost        
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Digital fotografi och photoshop
14 – 18 juni 2004

Digital bildbehandling med photoshop, utskrifter och bränning av
CD-romskiva. Vi arbetar i Mac-miljö.

Ta med egna bilder. Dia, negativ och papperskopior går bra

Kursledare är Jan Ström, fotolärare på Fotoskolan
mån-fre  09.00-15.00 på Fotoskolan

Avgift 2500:-(anmälan/material, återbetalas ej)
Kost (kaffe+lunch) 475:- 

Helpension (kost och logi) 1800:-

Anmälan skickas senast den 15 maj till:
Gamleby Folkhögskola  Tel. 0493-131 00

594 32 Gamleby  Fax. 0493-108 85

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

Anmälan till ”Digital fotografi och photoshop” 14-18 juni 2004

Namn:___________________________________Pers.nr:___________________

Adress:___________________________________________________________

Postadress:________________________________________________________
 
Telefon:___________________________________________________________

Jag önskar kost och logi på skolan     
Jag önskar enbart kost                                    vegetarisk kost        



Adresslista till klubbarna
Fotoklubb Ordförande Kontaktman

Ankarsrums Fotoklubb (16)
c/o Leif Sylvan Leif Sylvan Leif Sylvan
Skogsvägen 4 0490-522 35 0490-522 35
590 90 Ankarsrum leif.sylvan@bildvisning.com leif.sylvan@bildvisning.com
Webb: 

Borensbergs Fotoklubb (40)
c/o Peter Jansson Ove Haglund
Mårdstigen 1C 013-391224 0141-41892, 070-3763019
590 31 Borensberg peter-j@swipnet.se
Webb: 

Eksjö Fotoklubb ()
c/o Inger Svensson Inger Svensson
Björka
75795 Eksjö
Webb: www.eksjo.se/fotoklubb/

Hultsfredsbygdens fotoamatörer (25)
c/o Thorbjörn Svahn Thorbjörn Svahn Thorbjörn Svahn
Ekenäsvägen 57 0495-13369 0495-13369
577 38 Hultsfred thorbjorn.svahn@hultsfred.se thorbjorn.svahn@hultsfred.se
Webb: pub.hultsfred.se/hfa/

Ingatorps Fotoklubb (12)
c/o Sören Andersson Sören Andersson Jorry Streipel
Storgatan 13 0381-214 22 0381-214 15
570 31 Ingatorp soren.andersson@mbox304.swipnet.se
Webb: 

Linköpings Fotoklubb (57)
c/o Lars Segerström Erik Tinnerwall
Luftvärnsg. 28 013-261033
587 34 Linköping ordforande@linkopingsfotoklubb.se
Webb: www.linkopingsfotoklubb.se/

Motala Fotoklubb (53)
c/o Ingemar Karlsson Ingemar Karlsson Bo Gustafsson
Drottninggatan 39 0141-57486 0141-56344
591 31 Motala ingemarkarlsson@telia.com bo.gustafsson@vattenfall.com
Webb: hem.passagen.se/lbk63

Nässjö Fotoklubb (44)
c/o Gunnar Nilsson Gunnar Nilsson
Centralgatan 29B 0380-199 85 0380-199 85
571 41 Nässjö gunnar@mediabild.net gunnar@mediabild.net
Webb: www.nassjofotoklubb.com

Oskarshamns Fotoklubb (40)
c/o Lars-Olof Johansson Yngve Runnsjö Mikael Seger
Laxöringsvägen 8 0491-130 02,172 23 0491-834 83
570 90 Påskallavik micke62@telia.com
Webb: hem.passagen.se/oskarshamnsf

Söderköpings fotoförening (31)
c/o Sören Boqvist Sören Boqvist Sören Boqvist
Ringvägen 34C 0121-12871 0121-12871
614 33 Söderköping Kristina.Soren@swipnet.se
Webb: lumiere.nu/sff

Tranås Fotoklubb (12)
c/o Johan Wiberg Johan Wiberg Johan Wiberg
Hagadalsgatan 34 0140-177 92 0140-17792
573 40 Tranås jowi@telia.com
Webb: 

Vetlanda Fotoklubb (44)
c/o Christer Carlsson Christer Karlsson
Gransbogatan 6A 0383-763117
574 33 Vetlanda
Webb: 

Värnamo Fotoklubb (52)
c/o Karl Palmaer Karl Palmaer Karl Palmaer
Nygatan 6 0370-815 27 0370-815 27
330 12 Forsheda kymmpalmaer@telia.com kymmpalmaer@telia.com
Webb: 

Åtvidabergs Fotoklubb (49)
c/o Magnus Fornestig Magnus Fornestig Kjell Samuelsson
Valkaregatan 8 0120-14401 0120-120 30
597 32 Åtvidaberg fornestig@telia.com
Webb: fotoklubben.nu/afk
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