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Vad händer i detta nummer?
Ordförande begär ordet….
Klubbledarträff i Kisa 8:e april
Östfoto i Motala
Vad hände på Distriktsstämman 2000?
Tävlingsbestämmelser för Östsvenskan 2001
Kurs för ungdomsledare i Motala
Avslutande rader….

Ordföranden begär ordet……
Eftersom det här är mitt första nyhetsbrev som ny ordförande i distriktet, så följer här en liten
presentation av vem jag är.
Jag heter alltså Mats Jungmyren , 31 från Motala och är medlem i Motala Fotoklubb.
Har varit medlem i klubben sedan 1985 och har fotograferat sedan barnsben.
Jobbar sedan elva år tillbaka i fotobranschen.
Det är spännande att få leda distriktet i dessa digitala tider.
Varje dag så kommer vi ju kontakt med den digitala värden, som naturligtvis går väldigt fort.
Det är viktigt att inte ta till sig för mycket utan att man tar en bit i taget.
När det gäller klubbverksamheten i framtiden så är det nog viktigt att man anammar det
digitala i klubbarna, så att inte verksamheten avstannar. Nu ska man ju inte för den skull
förkasta den analoga tekniken för det.
En sak som blir mer och mer viktig är att vi får igång ungdomarna, så att de vet att det finns en
klubb där de bor. Många av de är mycket duktiga att hantera datorer och skulle kanske vara
intresserade att te x göra en hemsida till den klubb som dom är medlemmar i. På så sätt kan
man kombinera bilder och modern datateknik.
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Nu vill jag även passa på att tacka Söderköpings fotoförening för en mycket välarrangerad
distriktsstämma i oktober 2000. Jag vill också tacka min företrädare Anders Loberg, i
Norrköping Fotoklubb. Ni kan läsa om vad som hände på stämman på annan plats i detta
nummer.
Nu till det rykande färska nyhetsbrev från distriktet, ett brev som vi hoppas att ni vill hjälpa
oss med. Det är nu meningen att detta brev ska komma ut under tre tillfällen under 2001.
Datumen som gäller är 20 mars, 20 augusti och 20 december. Framför allt kommer vi att
distribuera detta genom e-post till den som i klubbarna har ansvaret för informationen.
Vi kommer att även lägga ut nyhetsbreven på distriktets hemsida
http://www.fotoklubben.nu/ofd/ , så att vem som helst kan läsa det. På detta sätt ökar vi
spridningen av informationen.
Detta första brev kommer att distribueras med vanlig post, så att alla ska få ta del av dessa
ändringar samtidigt. När det gäller material till sidan så ska det skickas till distriktets e-post
adress ofd@fotoklubben.nu eller med vanlig post.
Har ni något evenemang som ni skulle vilja att andra i klubbarna vill ta del av så skicka det i
god tid före utgivningsdagen, så att det kommer med. Skulle det nu vara så att det inte passar
så skicka det ändå så gör vi ett extra utskick.

Klubbledarträff i Kisa…..
Nu är det dags att ha en klubbledarträff i Kisa på Kisa Värdshus den 8 april.
Här följer programmet för dagen.

352*5$0
KLUBBLEDARTRÄFF
Söndagen den 8 april 2001 klockan 12.00 - 17.00
Kisa Värdshus i Kisa
12.00
12.05
13.00
13.45
15.00
15.15
15.45

Samling på Kisa Värdshus.
Ordföranden har ordet.
Lunch.
Varje klubb gör en kortare presentation av sin klubb.
Kaffepaus med bensträckare.
Vad förväntar du dig av Östsvenska Fotodistriktet.
Ta med dig något intressant bildmaterial från din klubb.

Kostnad för dagen beräknas till 150:- per person med lunch och kaffe exklusive resa.
Ring eller maila till:
Kerstin Ericsson
Box 55
590 70 Ljungsbro

013-391056 hem, 013-285324 arbetet
kerstin.ericsson@cloettafazer.se
kerstin.ericsson@ebox.tninet.se
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Östfoto i Motala 6 maj…….
Motala Fotoklubb inbjuder till Östfoto den 6 maj 2001.

Sista inlämningsdag är den 31 mars
(Poststämpelns datum gäller)

Redovisning i Motala den 6 maj
Kl 12.00 Poppelgatan 6
I samband med redovisningen kommer vi att servera kaffe och smörgås när vi startar
och tar sedan fika under eftermiddagen. Allt till en kostnad av 35 kr. Vi är tacksamma
om vi får anmälan om deltagande vid redovisningen senast den 3 maj. Anmälan till
Gunnar Berglund
Tel 0141-52125 (Telefonsvarare finns).
TÄVLINGSREGLER FÖR ÖSTFOTO

Varje deltagare får lämna in max 3 bilder till varje tävlingsklass.
Valfritt tema. Bilderna skall märkas med valfri sexsiffrig signatur.
Bilderna skickas helst klubbvis. Ifylld namn- / signaturlista bifogas.
I varje klass görs en bedömning av en opartisk jury. 25 bilder i varje klass ges kritik på,
placeras och poängsätts. Vinnarbilden erhåller 25 poäng, tvåan 24 poäng o s v. Alla poäng
räknas ihop, och den klubb som erhållit mest poäng står som hedervärd vinnare.
Diplom delas ut till fotograferna till de tre bäst placerade bilderna i varje klass och till vinnarklubben (högst sammanlagda poäng) i varje klass, samt även till den klubb som vinner hela
tävlingen totalt.

Tävlingsklasser

Påsiktsbilder svartvitt
Längsta sida 40 cm inkl montering. Kortaste sida 18 cm inkl montering. Valfri montering.

Påsiktsbilder färg
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Längsta sida 40 cm inkl montering. Kortaste sida 18 cm inkl montering. Valfri montering.

Färgdia
Krav: Småbildsdia (5x5 cm ram). Bilderna skall vara monterade i ram. De behöver inte vara
glasade. Pappramar är ej tillåtna. Diabilderna skall vara märkta med en punkt i nedre vänstra
hörnet, när bilden är rättvänd och med vita sidan av ramen emot dig.

Bilderna skickas till:
Motala Fotoklubb
Box 15
591 21 Motala

Kontaktpersoner:
Gunnar Berglund
Mats Jungmyren

tel 0141-52125 (förmiddagar)
tel 0141-58982 (kvällar) eller 070-5158982

Inbjudna att delta är fotoklubbarna i: Aneby, Ankarsrum, Borensberg, Gamleby,
Hjältevad, Hultsfred, Ingatorp, Kisa, Linköping, Loftahammar, Motala, Nässjö,
Oskarshamn, Söderköping, Södra Vi, Vetlanda, Värnamo, och Åtvidaberg samt
Bildgruppen Hugo i Norrköping.

Söderköpings Fotoförening……
stod som arrangörsklubb för distriktsstämman i Östsvenska Fotodistriktet den 22 oktober
2000.
Under det gångna verksamhetsåret har 12 klubbar varit anslutna till Östsvenska Fotodistriktet.
Sammanlagt 388 medlemmar.
Avgående distriktsordförande, Anders Loberg i Norrköpings Fotoklubb, hade avsagt sig
omval. Till ny ordförande valdes Mats Jungmyren, från Motala. Styrelsen i övrigt består av
Kalle Palmaer, Värnamo, Sören Andersson, Ingatorp, Kerstin Ericsson, Linköping, Conny
Andersson , Åtvidaberg samt Anders Andersson och Ove Haglund, från Borensbergs
Fotoklubb som är den klubb som ska arrangera 2001 års stämma.
Som vanligt redovisades resultatet i den årliga distriktsfototävlingen, Östsvenskan. Som
representant för juryn medverkade Pelle Wichman från Norrköping. I grupp A (kollektioner
påsikt) segrade Lars-Olov Smedenfors, Värnamo Fotoklubb. I grupp B (kollektioner dia)
segrade Lennart Gustavsson, Nässjö Fotoklubb. I klubbtävlingen vann Värnamo Fotoklubb
grupp A, medan Nässjö Fotoklubb segrade i grupp B. I distriktets ungdomstävling segrade
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Jakob Ottosson, Motala Fotoklubb. Som avslutande programpunkt visade Pelle Wichman ett
diaprogram, och berättade om sitt liv som fotograf. Ett populärt inslag i en trivsam och
välarrangerad stämma.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTSVENSKAN 2001
Härmed inbjudes medlemmarna i fotoklubbarna/bildgrupperna som är anslutna till Östsvenska
Fotodistriktet, ÖFD, att sända fotografiska bildkollektioner till årets utställning.
Respektive klubbs medlemsavgift skall vara inbetald.

ALLMÄNNA REGLER
Tävlingen omfattas av två separata grupper, A och B. Varje deltagare får tävla endast för EN
klubb/bildgrupp, med EN kollektion i en eller i båda grupperna. Tidigare i Östsvenska eller i
RSF´s tävlingar prisbelönade bilder får ej deltaga.
Arrangörsklubben ansvarar för att reglerna följs.
ÖFD utser, oftast tillsammans med arrangörsklubben, kvalificerad jury för de olika grupperna
och dess beslut kan ej överklagas.
ÖFD äger rätt att i samband med utställningen välja ut bilder för publicering i pressen, samt att
offentligt visa bilderna utan ersättning.
Bilderna kommer att handhavas med största omsorg, dock kommer ingen ersättning att kunna
utkrävas för eventuella skador eller förluster.
SENASTE INLÄMNINGSDAG ÄR DEN 10:e SEPTEMBER OCH BILDERNA SKA
SKICKAS KLUBBVIS TILL ARRANGÖRSKLUBBEN:

Borensbergs Fotoklubb
Att: Ove Haglund

Mårdstigen 1C
590 31 Borensberg
Bildbidragen, som alltså 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.

DELTAGARAVGIFTEN UTGÖRS AV 50 KR PER GRUPP OCH
DELTAGARE. DENNA INSÄTTES KLUBBVIS PÅ ÖSTSVENSKA
FOTODISTRIKTETS POSTGIRO 27 69 93-3, MED UPPGIFTER OM
AVSÄNDARKLUBB OCH FÖRTECKNING ÖVER DELTAGANDE
MEDLEMMAR.
UTMÄRKELSER
Juryn fördelar silver- och bronsplaketter, samt diplom i båda grupperna.
i varje grupp utdelas högst 10 % och maximalt 5 st. plaketter. Utöver dessa utdelas diplom till
cirka 20% av deltagarantalet i varje grupp. Dessutom utdelas vandringspris till bästa
klubb/bildgrupp i varje tävlingsgrupp.
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Målsättningen skall vara att i samband med distriktsfotostämman ställa ut så många bilder som
möjligt, alltså även de refuserade bildkollektionerna.
Det är upp till arrangörsklubben att så gott som möjligt leva upp till denna målsättning.

SÄRSKILDA REGLER
GRUPP A:
Påsiktsbilder, svart-vita och/eller färg. Kollektion=bildsamling om 2-8 bilder. Östsvenskanjuryn bedömer bilderna som en helhet, oavsett den form som deltagaren valt för sin
fotografiska presentation. Svart-vita bilder och färgbilder kan blandas. Även collage,
handkolorerade och digitalt framställda bilder får deltaga. Bildernas längsta sida inkl. ev.
passepartout får ej överskrida 60 cm. Bilderna ska vara monterade.Varje bild märkes med
fotografens namn och klubbtillhörighet samt eventuell bildtitel, ordningsnummer, och
anvisningar om kollektionens presentation.
GRUPP B:
Färgdiapositiva bilder. Kollektion=bildsamling om 2-4 bilder. Östsvenskan-juryn bedömer
bilderna som en helhet, oavsett den form som deltagaren valt för sin fotografiska presentation.
Färgdiapositiven ska vara monterade mellan glas med standardmått 5 x 5 eller 7 x 7 cm. Varje
bild märkes med fotografens namn och ordningsnummer, dessutom en väl synlig punkt i nedre
vänstra hörnet, då bilden hålles rättvänd.

UNGDOMSUTSTÄLLNINGEN
Vid ÖFS´s stämma i Motala 1974 beslutades att en särskild UNGDOMSUTSTÄLLNING skall
gå parallellt med Östsvenskan och härmed inbjudes alla ungdomar upp till 20 år som är
medlemmar i någon av ÖFD´s klubbar eller bildgrupper.
Tävlingen är en ENBILDSTÄVLING och omfattas av två separata grupper:Påsiktsbilder och
färgdiapositiv. Deltagarna får lämna in maximalt TVÅ bilder i varje grupp och tävla endast för
EN klubb/bildgrupp. Tidigare i Östsvenskan eller i RSF´s tävlingar prisbelönade bilder får ej
deltaga.
Ingen deltagaravgift för denna utställning.
Påsiktsbildernas längsta sida får vara maximalt 40 cm och ha minimimåtten 13 x 18 cm. De
behöver inte vara monterade,
Färgdiapositiven ska vara monterade i ram med standardmått 5 x 5 eller 7 x 7.
Märkning av bilderna lika Östsvenskan grupp A resp. grupp B.
SENASTE INLÄMNINGSDAG är den 10:e SEPTEMBER och bilderna skickas tillsammans
med klubbens övriga eventuella tävlingsbidrag till arrangörsklubben.
Plaketter och diplom skall utdelas till cirka 20% av deltagande bilder enligt juryns beslut.
Bilderna kommer att ställas ut tillsammans med Östsvenskan.
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Kurs för ungdomsledare i Motala.
Bakgrunden till kursen är bland annat att man inom Motala Kommun ställer krav på
ungdomsledarutbildning inom föreningarna, för att bevilja bidrag för ungdomsverksamhet
vilket vi ser som positivt.
Motala Fotoklubb har också under senare år kämpat för att hålla igång organiserad
ungdomsverksamhet. Förutom svårighet att locka ungdomar till verksamheten är bristen på
ledare ett stort problem. För att försöka lösa ledarproblemet och samtidigt uppfylla
kommunens krav för bidrag har fotoklubben tagit kontakt med ABF med en förfrågan om
möjlighet att anordna någon form av kurs. Resultatet blev att ABF erbjuder fotoklubbar och
liknande föreningar en tvådagarskurs kallad:
Steg 1 ABF:s Ungdomsledarutbildning
Kursen kommer att behandla frågor som: Ledarskap, Demokrati och medbestämmande,
Skyldigheter och rättigheter, Konfliktkunskap.
Litteraturtips och dokumentation ingår.
Kurskostnad: 300:- / deltagare (fika ingår)
Kursdatum och tid: 28 – 29 april 2001 klockan 09.15 – 16.15, 09.30 – 16.00
Plats: ABF Motala, Bispmotalagatan 5.
Deltagarantalet är begränsat till 10 deltagare. Principen ”först till kvarn” kommer att tillämpas,
så anmäl deltagande snarast.
Anmälan görs till ABF i Motala, Rigmor Cederbom Tel 0141-209558.
E-Mail: rigmor.cederbom@motala.abf.se
Har du några frågor kan du vända dig till Rigmor Cederbom ABF, eller Gunnar Berglund
Motala Fotoklubb (tel 0141-52125)

Avslutande rader……
Ni har nu kommit till slutet av detta Nyhetsbrev som vi hoppas ska komma att bli ännu bättre
med tiden.
Om ni vill skicka material med vanlig post så kan ni skicka det på denna adress
Östsvenska Fotodistriktet
C/o Mats Jungmyren
Norrängsgatan 8A
591 33 Motala
Kom ihåg att jag måste ha materialet färdigskrivet i sin helhet i minst fyra dagar före utgivning.
Men skicka helst det via E-post adressen ofd@fotoklubben.nu det underlättar väldigt
mycket när jag sätter ihop brevet.
Nästa utgivning alltså den 20 augusti 2001
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