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Ledare
Så var det jul igen och med den kommer väl tomten 
med många klappar, stora som små. Det viktiga är att ge 
bort något av värde, som t ex ett fotografi på ett fint 
landskap eller ett vackert stilleben. En del kanske köper 
en digital fotoram att visa semesterbilderna i – men är 
det inte mer känsla i ett fotopapper med barytbas?

Ett bra fotografi växer med tiden. Du märker det först 
när någon vill ta ner bilden från väggen och ersätta den 
med något annat. Vägra detta och förklara varför bilden 
är så bra! Då kommer insikten och den bättre fotografen 
inom dig kikar fram.

Det blir i så fall en bra start på 2009, och kanske kan 
just ditt fotografi bli starten på en fotografisk karriär!

God jul!

Conny Andersson
Ordförande

Dags för Elmia!
Vi hoppas få omkring 80 löpmeter på fotomässan i 
Jönköping nästa år 2009. Mässan är tre dagar 3 – 5 april 
och förutspås bli ännu större än tidigare.

I början av nästa år kontaktar vi er som var med 2008, 
men om du vill vara först och få en garanterad yta på 
minst 6 löpmeter, skriv till oss i styrelsen!

Conny

Några blandade länkar:
Riksförbundets hemsida:
http://rsf-fotoklubbar.org/

Östsvenska fotodistriktets hemsida:
http://fotoklubben.nu/ofd/docs/nybrev25.pdf

Östfoto 2009 ?
Hur ska vi ha det i framtiden med Östfoto?

Jag tycker det är bra med en tävling för enstaka bilder 
som komplement till Östsvenskans kollektioner.

Återigen står vi utan arrangör till tävlingen.

Tidigare har ju tävlingen varit helt självgående, men på 
senare år har det slarvats med att utse arrangör för 
nästkommande år. 

Finns det någon klubb som är villig att ta tag i 
arrangemanget 2009?

Ingemar

Seminarium för 8.e året
För 8:e året i rad den 9.e November hade ett 30 tal 
personer samlats i Ingatorp för att ha seminarium. Det 
har blivit en tradition att medlemmar från fotoklubbarna 
i Östsvenska Fotodistriktet kommer till Ingatorp varje 
år.

Ett ämne som var genomgående under hela dagen var 
hur och varför man arbetar med RAW format. Dagen 
började med en genomgång av Peter Janson om 
skillnaden mellan Raw och JPG.

Deltagarna delades sedan in i grupper som roterade 
under dagen och fick lära sig mer om hur man lagrar 
sina bilder på olika sätt men också om olika kameror 
och bildbehandling.

Mats

Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Studiesamordnare
Conny Andersson Ingemar Karlsson Sören Andersson Poul Gilvad Bill Dowert Mats Jungmyren
013 – 10 40 51 0141 – 57 486 0381 – 214 22 0383 – 192 63 0383 – 30562 070 – 515 89 82
conny@conny.nu ingemarkarlsson@ soren.andersson@ poulinye@citynetv.se bill_dowert@ mats.jungmyren@

telia.com mbox304.swipnet.se hotmail.com comhem.se

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 Nyhetsbrev på hemsidan är i färg. 1(19)

Foto: Mats Jungmyren



Bildens Dag – Motala först ut
Två miljarder bilder – så mycket 
fotograferas det under en sommar, bara av 
svenskar! Uträkningen är gjord av 
kamerabranschen och bygger på antalet 
sålda kameror och antagandet att man tar 
c:a 500 semesterbilder per kamera.

Detta har föranlett Borens Fotoklubb att 
fundera kring hur man bäst möter alla 
dessa bilder – och fotograferna bakom. 

Söndagen den 7:e september arrangerades 
därför Bildens Dag i Motala. Allmänheten 
bjöds in för att visa sina bilder - och för 
att träffa både amatörfotografer och 
proffs. Ett 50-tal personer hade sökt sig 
till Dubergska Gården, för att titta på 
Fotoklubbens bilder och för att ta del av 
de föreläsningar som ägde rum. Idén till 
Bildens Dag kommer ursprungligen från 
Riksförbundet Svensk Fotografi (fotoklubbarnas riksorganisation).

Correnfotografen Mia Karlsvärd, som också är ordförande i Pressfotografernas Klubb, inledde med att berätta om 
arbetet på en tidningsredaktion. Man ställs ofta inför mycket svåra frågor om vad man kan publicera och vad som 
inte bör tas upp och Mia gav exempel på detta med bilder i samband med Malexandermorden.

Det faktum att det tas så ofantligt många bilder fick besökande Motalafotografen Åke Svensson att fundera. Risken 
är att man glömmer att ta dom där viktiga bilderna, menar Åke.  Fotograferandet har blivit litet förflackat och inte så 
många tänker på att dokumentera nuet. Förr var det en litet större sak att ta bilder och då var man också noggrannare 
i valet av motiv.

Den digitala revolutionen 
har också medfört att 
upphovsfrågorna har blivit 
allt viktigare. Kring detta 
föreläste 
bildombudsmannen Staffan 
Teste. Staffan är jurist hos 
Bildleverantörernas 
Förening och därmed 
specialist på vad man får 
och inte får när det gäller 
upphovsrätt och 
publicering. Åhörarna fick 
klart för sig att man faktiskt 
får fotografera  vem som 
helst på allmän plats, och 
också publicera bilderna, 
under förutsättning att 
bilderna inte är kränkande. 
Och för den som till äventyrs har missat att det är fotoförbud vid exempelvis en konsert gäller att varken polis eller 
ordningsvakt får konfiskera kamera eller minneskort utan beslut av åklagare. Däremot får man förstås inte 
fotografera vidare. 

Några modiga besökare passade också på att delta i den tävling som hade utannonserats. Högst fem bilder var fick 
man lämna och priserna består i förstoringar av de vinnande bilderna. Tävlingsresultatet meddelas inom kort.

Rolf Hansson, Borens FK
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Foto: Rolf Hansson



Östsvenska Fotodistriktets årsstämma 26 oktober 2008
ÖFDs stämma består av två delar. Först mötesförhandlingar därefter redovisning av fototävlingen ”Östsvenskan”. 
Åtvidabergs fotoklubb var värd för stämman  i år och gjorde detta förtjänstfullt. Styrelsen fick helt godkänt för det 
gångna året och alla omvaldes.

Distriktet har 556 medlemmar fördelat på 17 klubbar i Östergötland och Småland. 

Ett viktigt beslut som togs på mötet var att tillåta digitalisering av alla bilder i fototävlingen östsvenskan men endast 
för redovisning på stämman och för publicering i nyhetsbrevet. ÖFDs nyhetsbrev kommer i mars, augusti och 
december Det finns att hämta på fotoklubben.nu/ofd. Bildbedömningen skall ske utifrån bilderna som dom skickats 
in. Dia som dia och påsikt som påsikt. Tidigare har införts att dia och digitala bilder är en grupp.  Pappersbilder, 
monterade, skall visas på skärmar eller liknande också för att eventuellt kunna visas för allmänheten som kan rösta 
på sin bästa bild, ”Folkets Röst”. Detta är dock frivilligt för arrangörerna.

Tyvärr tog ingen fotoklubb chansen att arrangera ”Östfoto” i år. Östfoto är en tävling i enstaka foto som styrelsen 
gärna propagerar för.

Aktiviteter är bl.a. digitalseminariet i Ingatorp för sjunde året i följd.

Nästa stämma arrangeras av den nybildade klubben Borens FK som är en sammanslagning av Motala och 
Borensbergs fotoklubbar.

”Östsvenskan” är en kollektionsfototävling i påsikt och dia/digitalt. Vinnare av guldplaketten i grupp A  påsikt, blev 
Laila Mikaelsen från Eksjö, silver till Mats Andersson, Norrköping och brons till Ulrich Fischer, Nässjö.  Grupp B 
dia/digital vanns av Lennart Gustavsson, tvåa Kjell Karlsson, båda från Tranås FK. Trea Peter Jansson, Borens FK.

Rapporterade,  gjorde Poul Gilvad, Vetlanda FK.

Östsvenskans regler i grupp B ändras
Särskilda regler i grupp B, punkt 4:

Digitala bilder ska uppfylla; längsta sida om max 700 punkter och vara centrerade på en 1024x768 punkters grå 
(R=128,G=128,B=128) bakgrund. Formatet skall vara JPEG och max 1 megabyte. Bilder som saknar färgprofil 
anses använda profilen sRGB.

Anledningen till ändringen är att stående och liggande bilder ska få samma förutsättningar samt att de vanligaste 
projektorerna idag kan visa 1024x768 punkter utan omskalning av bilden.

Styrelsen
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Sören Carlsson, Åtvidabergs FK, redovisar Östsvenskans påsiktsklass. Foto: Conny Andersson
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Protokoll från Östsvenska fotodistriktets 
årsstämma
Söndagen den 26 oktober 2008 i Åtvidaberg

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Conny Andersson öppnade mötet.

§2 Val av ordförande för stämman

Conny Andersson valdes som ordförande.

§3 Val av sekreterare för stämman

Sören Carlsson valdes som sekreterare.

§4 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§5 Fråga om stämmans behöriga utlysande

Stämman fanns behörigen utlyst.

§6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, samt att fungera som rösträknare.

Gunilla Furutun och Poul Gilvad valdes som justeringsmän.

§7 Upprop av delegater och fastställande av röstlängd.

Klubb Medl. Röst. Delegater
Ankarsrums Fotoklubb 16 1
Borens Fotoklubb 48 1 Mats Jungmyren
Eksjö Fotoklubb 12 1 Reidun Weigner
Hultsfredsbygdens Fotoamatörer 25 1
Huskvarna Fotoklubb 51 2
Ingatorps Fotoklubb 13 1 Sören Andersson
Linköpings Fotoklubb 30 1 Conny Andersson
Fotoklubben Norrköping 84 2 Lennart Adolfsson, Sören Josefsson
Nässjö Fotoklubb 40 1
Oskarshamns Fotoklubb 25 1
Söderköpings Fotoförening 30 1
Tranås 20 1 Kenneth Schill
Vetlanda Fotoklubb 31 1 Bertil Eriksson
Värnamo Fotoklubb 34 1 Kalle Palmér
Åseda Fotoklubb ? 1
Åtvidabergs Fotoklubb 59 2 Svante Pettersson, Marianne Piper
Östergötlands naturfoto. sällskap 38 1
TOTALT 556 20

§8 Redovisningar

a) Verksamhetsberättelse – ok
b) Ekonomisk rapport – ok
c) Revisionsberättelse – ok

Berättelserna godkändes.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§10 Bestämmande av årsavgift och dess sista inbetalningsdag.
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Årsavgiften beslutades bli oförändrad 10kr/medlem och inbetalas senast 1 maj.

§11 Behandling av bordlagda, av styrelsen hänskjutna ärenden samt inkomna motioner.

Inga inkomna motioner.

§12 Bestämmande av arrangör/-er för kommande distriktsfotostämma/-or.

Arrangör för 2009? (Arrangör för 2008 är Åtvidabergs fotoklubb.)

Borens Fotoklubb arrangerar 2009, Fotoklubben Norrköping 2010.

§13 Val till distriktsstyrelsen.

a) Ordförande (1 år)

Conny Andersson, Linköpings FK omvaldes.

b) Två styrelseledamöter (2 år)

Bill Dowert och Poul Gilvad, båda Vetlanda fotoklubb omvaldes.
Ingemar Karlsson (Motala FK) och Sören Andersson (Ingatorps FK) har ett år kvar.

c) Två styrelsesuppleanter från nästa års arrangörsklubb (1 år)

Peter Jansson och Mikael Grahn från Borens FK utsetta som styrelsesuppleanter.

d) Två revisorer samt två suppleanter för dessa (1 år)

Revisorer, omval av Sture Karlsson och Gunnar Bäckström i Nässjö FK.
Revisorssuppleanter, omval av Lars-Olof Smedenfors och Jörgen Lundahl Värnamo Fotoklubb.

e) Två valberedare, ev. från nuvarande arrangörsklubb (1 år)

Styrelsen i Åtvidabergs Fotoklubb utser valberedning.

f) Studiesamordnare (1 år)

Mats Jungmyren omvaldes.

§14 Övrigt.  Avtackningar, utmärkelser mm.

a) Digitalisering av bider påsikt och projektion

Förslaget från Borens Fotoklubb bifogas. Förslaget bifölls. 

b) Tillägg i projektionsklassen

Tillägg/ändring av tävlingsregler om bildstorlek i projektionsklass. Max sida 640 pixlar, grå 
bakgrund. Detta för att inte liggande bilder skall projiceras större. Förslaget bifölls.

c) Klubbkod

Förslaget att avskaffa koden bifölls icke. Klubbkoden tas dock bort från hemsidan.

§15 Distriktsfotostämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad av Conny Andersson.

Sekreterare vid stämman Justeras

Conny Andersson Gunilla Furutun och Poul Gilvad
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ÅRSBERÄTTELSE 
ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTET

VERKSAMHETSÅRET 2007/08
Möten: Utöver distriktsfotostämman i Eksjö med efterföljande konstituerande möte har 4 
protokollförda styrelsemöten genomförts under året.
2 dec. -07 i Kisa.  24 feb.  -08 i Motala.  1 juni i Nye.  14 sept. i Åtvidaberg
Styrelsen: Alla i styrelsen som var i tur att avgå omvaldes på stämman i Eksjö. 
Mats Jungmyren valdes till studiesamordnare för ytterligare ett år.
Revisorer för ett år blev Sture Karlsson och Gunnar Bäckström båda Nässjö FK
Ersättare, Lars-Olof Smedenfors och Jörgen Lundahl  båda från Värnamo FK. 
Någon valberedning gick inte att få till stånd, frågan hänsköts till Eksjös styrelse. 
Styrelsen gav Eksjö FK en eloge i nyhetsbrevet, för ett mycket väl genomfört årsmöte
Nyhetsbrev: Styrelsens rapportering till medlemmarna har främst skett via nyhetsbreven som 
kommit i dec, mars och aug. Dessa finns också på hemsidan, www.fotoklubben.nu/ofd  .     
Klubbar & medlemmar: Medlemstalet har ökat markant sen  fotoklubben i Norrköping gått 
med i distriktet. Fotoklubben i Åseda meddelar att verksamheten just nu går på sparlåga. 
Motala och Borensberg har gått samman. Nytt namn är Borens FK.
2008 fanns 556 medlemmar i distriktet fördelade på 18 klubbar, en ökning med 47

 Östsvenskan: Kollektionstävlingen, Tranås FK vann  både klasserna. Guldplaketter till Jörgen 
Persson och Kjell Karlsson. Tranås tog därmed hem vandringspriset även i påsikt, för tredje 
gången. Detta pris är därmed avvecklat.
Sammantaget, blev Eksjö bästa klubb i påsikt knappt före Tranås som dock var bäst i 
projektorklassen. Folket i Eksjö tyckte att Reidun Weigner hade bästa bilden i ”Folkets röst”. 
Vinnarbilderna från Östsvenskan finns i nyhetsbrevet december 2007.
Östfoto: Blev tyvärr inställt i år, ingen fotoklubb tog chansen att arrangera detta.

Övriga aktiviteter: Förra årets klubbledarträff var så lyckat att styrelsen har tagit initiativ till ett 
nytt möte med representanter från intresserade klubbar nu i november preliminärt i Kisa. 
Digitalseminariet kommer att genomföras som vanligt i Ingatorp, 9 november.
2007 års seminarium i bildbedömning var så efterfrågat att ett extra fick ordnas i februari 
 Bildens dag, är en ide, från Bo Cedervall, som styrelsen arbetar för att sprida. Iden är att 
allmänheten kommer och visar upp sina bilder och diskuterar dessa med mer erfarna fotografer. 
Tanken är att detta skall ske på samma dag över hela landet.
Styrelsen arbetar på att scanna gamla ”Småvarmt” för att få dessa tillgängliga i digital form
Ett antal av distriktets klubbar deltog också med bilder på. FOTO & VIDEOmässan 4-5 april 
på  ELMIA i Jönköping. Styrelsen höll i trådarna

Med denna enkla redovisning, tackar styrelsen för det gångna året och 
ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

Conny Andersson, ordf. Ingemar Karlsson, vice ordf.
Sören Andersson, kassör Poul Gilvad, Bill Dowert, ledamöter
Mats Jungmyren,  studiesamordnare  
     

Åtvidaberg 26 oktober  2008

http://www.fotoklubben.nu/ofd


ÖFD-nytt, årgång 8 nr 3 20 dec 2008 7(19)

Kassarapport Östsvenska Fotodistriktet
070901-080831

Saldo från föregående år 12782,09
Medlemsavgifter 5760,00
DIFO 2006 2950,00 2656,00
Utskick 140,00
Kursbidrag 3000,00
Kurs 12000,00 18112,00
Administration 2526,50
Saldo till nästa år 13057,59

36492,09 36492,09

Utgående Balans

Plusgiro 13057,59
Kapital 13057,59

13057,59 13057,59

Ingatorp 2008-09-24

S ören Andersson

Budget

DIFO 2008-DIFO 2009

Ingående behållning 12800,00
Nyhetsbrev mm -300,00
Medlemsavgifter 5500,00
Administration -3000,00
DIFO 2009 3000,00
DIFO 2009 -4000,00
Programverksamhet -2000,00
Utgående behållning 12000,00
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Klubbsammanräkning, Grupp A Poäng Kollektioner Medlemmar Koll./Medl.
Norrköping 12 5
Eksjö 8 6
Nässjö 7 3
Ingatorp 3 3 13 23%
Vetlanda 3 5 31 16%
Åtvidaberg 3 3 59 5%

Klubbsammanräkning, Grupp B Poäng Kollektioner
Tranås 14 2
Boren 7 9
Eksjö 6 2
Åtvidaberg 3 2

Östsvenskan 2008, Grupp B

Placering Poäng Kod Nummer Titel Antal Fotograf Klubb
1 guld 8 23 3840 Sländor digital Lennart Gustavsson Tranås

2 silver 6 23 220 Bålgeting digital Kjell Karlsson Tranås
3 brons 4 34 640410 Frisörbesök digital Peter Jansson Boren

4 diplom 3 34 970503 Flicka med klarinett digital Lovis Jansson Boren
5 diplom 3 21 3040 Va vill han nu igen digital Eva Hellström Eksjö
6 diplom 3 16 2180 Ägg digital Gunilla Furutun Åtvidaberg
7 diplom 3 21 2030 Bill kan inte sitta still digital Mia Hellström Eksjö

Östsvenskan 2008, Grupp A

Placering Poäng Kod Nummer Titel Antal Fotograf Klubb
1 guld 8 21 1001 Här kommer jag 3 Laila Mikaelsen Eksjö

2 silver 6 22 5801 Grönslick 3 Mats Andersson Norrköping
3 brons 4 31 5755 Ränder 3 Ulrich Ficher Nässjö

4 diplom 3 22 8129 Josefine 3 Niclas Bodin Norrköping
5 diplom 3 16 5445 Havsstrand 4 Sören Carlsson Åtvidaberg
6 diplom 3 31 2431 Huggen sten 3 Sture Karlsson Nässjö
7 diplom 3 14 2900 Rostiga jordbruksmask 4 Thomas Hedrén Vetlanda
8 diplom 3 27 1727 Dykning förbjuden, is 3 Barbara Andersson Ingatorp
9 diplom 3 22 5840 Vattendrag 3 Lennart Adolfsson Norrköping
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1:a plats. 1001, Grupp A

Här kommer jag

Och här är vinnaren. Juryn var ganska ense därför 
att det är en mycket bra sammanhållen kollektion 
men ändå med variation, mycket fint ljus och skärpa, 
naturligt och harmoniskt. Första bilden är flickan bra 
placerad med stolpen i gyllene snittet. 
Välkomponerad, välexponerad. 

Ett stort GRATTIS!

Foto: Laila Mikaelsen, Eksjö FK
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2:a plats. 5801, Grupp A

Grönslick

Liknande motiv har funnits länge 
men dessa gröna följsamma 
alger har fotografen lyckats 
särskilt bra med. Fint mycket 
säreget slöjliknande ljus, bra 
färger, välkomponerad, väl 
sammanhållen utan för mycket 
upprepning. Bild B har bäst lyster.

Grattis till andra platsen!

Foto: Mats Andersson
Norrköpings FK
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3:e plats. 5755, Grupp A

Ränder.

Mycket bra sammanhållen 
kollektion med härliga 
komplementfärger som fångar 
betraktarens intresse direkt. En 
upprepad vertikalrörelse bildar ett 
mönster av olika tjocklek. 
Egentligen bryter bilden av 
stammarna av mot de andra två 
men kollektionen hålls ändå 
samman pga samma lodräta 
linjespel. Men i den här 
kollektionen är det ändå färgerna 
som har huvudrollen.

Foto: Ulrich Fischer, Nässjö FK



ÖFD-nytt, årgång 8 nr 3 20 dec 2008 12(19)

1:a plats,   grupp B  

3840 Sländor

En serie som varierar men ändå 
håller ihop, och svår att fånga, här 
krävs tålamod. En renodlad 
bakgrund som framhäver färg och 
form hos sländorna. En 
riktningsrörelse genom diagonalen 
av de två stråna och i sländan 
som flyger.Här finns både rörelse 
och stillbild, sländorna är väl 
frigjorda mot bakgrunden så att 
deras färg och form framhävs. 

GRATTIS!

Foto: Lennart Gustavsson, Tranås FK
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2:a plats,   grupp B  

220 Bålgeting

En mycket bra kollektion då en geting knappast låter sig övertalas att posera! Fint ljus, välexponerad, 
härlig bildvinkel som gör att getingen ser mycket större ut än den är. Hög klass, genomtänkt, helt ok 
oskärpa på bakomvarande geting som gör att det blir balans och djup i bilden.Dock även här en stående 
och 2 liggande bilder.

Foto: Kjell Karlsson, Tranås FK
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3:e plats,   grupp B  

640410 Frisörbesök

En trevlig liten berättelse i vardagen där 
fotografen tänkt till för att få ihop frisörbesöket i 
tre enkla bilder som  hänger väl ihop. Det är 
alltså berättelsen som är det viktiga i den här 
kollektionen som avslutas med att hon kommer 
ut med de fallna lockarna i en plastpåse. Ofta är 
det de enkla skildringarna som är de svåra. Bra 
gjort!

Foto: Peter Jansson, Borens FK
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Resultat och kommentarer, Östsvenskan Grupp A
(Bedömning av Eskilstuna fotoklubb)

10:e plats. 640410 Banan

Hej vilken rolig kollektion det är. En jury ställer sig alltid frågan, varför så få humorbilder?
Såväl på lokalplanet som på riksfoto så lyser humorbilder med sin frånvaro.
Nu fick vi i alla fall se en sådan kollektion även om den utvisar en del tekniska brister.
Den digitala utskriften är ej alls bra – det svarta går mot lila-grått och bakgrunden är alldeles för rörig.
Ordningsföljd och bildvinklar är dock OK. Sista bilden är kul med rörelse i kastet med bananskalet.

9:e plats. 5840 Vattendrag

Vattnets rörelse mellan stenarna i forsen ger liv i bilden, lugn komposition, den vilsamma gröna färgen, 
bra skärpa och bra sammanhållen kollektion där mittenbilden är mest intressant. Men inte speciellt 
spännande.
  

8:e plats. 1727 Dykning förbjuden.

Otroligt att fotografen lyckats fånga så många inisade skyltar – festligt. Fotografen har gjort det som här 
går att göra av motivvalet. En sådan här kollektion skulle nog slå på kontinenten!
Bra och naturtrogna färger i både skylt, is och vatten. Sista bildens skylt döljs lite väl mycket, men man 
kan nog ana vad den varnar för. Sammanhållen kollektion också genom höjdformatet på alla bilderna.

7:e plats. 2900 Rostiga jordbruksmaskiner

Allt gammalt och uttjänt behöver inte vara fult. Det här motivet lockar till en närmare granskning. Bra 
skärpa. Fin färgskala med tanke bakom. En dokumentär serie från en svunnen tid. Vi var tvekande till bild 
D, den bryter ut ur kollektionen och behövs inte då de övriga bilderna håller ihop det hela. Lite synd att 
hjulet i nederkanten försvinner ut ur bilden
på mittenbilden

6:e plats. 2431 Huggen sten.

Fint ljus, bra komposition, bra skärpa där strukturen i stenen framhävs tydligt, bild B i särklass framhäver 
skugga/ljus. Här hade vi delade meningar, några menade att bild 2 och 3 var för lika. Mycket snygg och 
välgjord passepartout.

5:e plats. 5445 Havsstrand.

Ypperligt passande motiv för svartvitt. Fina detaljer i hela registret från det ljusaste till det  mörkaste. Om 
man utesluter bild nr 1 anser vi att helheten vinner något på det, då den saknar det fina mönster som finns 
i de tre övriga bilderna.

4:e plats. 8129 Josefine

Bra porträttserie med stark närvaro och kontakt i modellens blick. Mycket bra ljussättning, kreativ idé med 
olika klädsel och det lilla extra i vetestrået som understryker ”farmarflickan”. Porträttet av ansiktet dock 
nästan utfrätt, här räddar ögonen  motivet.

3:e plats. 5755 Ränder.

Mycket bra sammanhållen kollektion med härliga komplementfärger som fångar betraktarens intresse 
direkt. En upprepad vertikalrörelse bildar ett mönster av olika tjocklek.    Egentligen bryter bilden av 
stammarna av mot de andra två men kollektionen hålls ändå samman pga samma lodräta linjespel. Men i 
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Resultat och kommentarer, Östsvenskan Grupp B
Placerade,ej bedömda

22. 740119  Badande man 21. 391012  Fotboll

20. 4007      Kyrkointeriör 19. 1531      Hamn

18. 880903  Storstad 17. 690622  Industrilokal

16. 3712      Mackar 15. 450702  Höstlöv

14. 540215  Höst 13. 2599      Motorcykeldetaljer

12. 4885      Skeppsvrak på strand 11. 9753      Interiör

10. 10         Speedway  9.  101       Gulbruna hus, medelhav  

Bedömda och kommenterade bilder

8:e plats. 390205 Båtar

Fint ljus med hjälp av morgondimman, det röda morgonljuset i första bilden i motljus som sedan
övergår i en ljusare bild, till en närbild - nr 3 med spindelnätet håller ihop kollektionen, fina färger,atmosfär. 
Mittenbilden hade nog vunnit på att fotografen gått lite närmare.

7:e plats. 2030 Bill kan inte sitta still

Rolig bildserie som vi gillade sådär. Mittenbilden är klart bäst där mimiken och koncentrationen

den här kollektionen är det ändå färgerna som har huvudrollen.

2:a plats. 5801 Grönslick

Liknande motiv har funnits länge men dessa gröna följsamma alger har fotografen lyckats särskilt bra 
med. Fint mycket säreget slöjliknande ljus, bra färger, välkomponerad, väl sammanhållen utan för mycket 
upprepning. Bild B har bäst lyster.

Grattis till andra platsen!

1:a plats. 1001 Här kommer jag

Och här är vinnaren. Juryn var ganska ense därför att det är en mycket bra sammanhållen kollektion men 
ändå med variation, mycket fint ljus och skärpa, naturligt och harmoniskt. Första bilden är flickan bra 
placerad med stolpen i gyllene snittet. Välkomponerad, välexponerad. 

Ett stort GRATTIS!
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framhävs, synd bara att han hoppar åt vänster. En rörelse känns mer naturlig speciellt i en kollektion om 
riktningen håller ihop. Sista bilden störs tyvärr av en bakgrund som ej hör hit. Men utveckla gärna denna 
idé, den går att få bättre, tex en ”suddig” hand eller fot för att få fram rörelsen i hoppet.

6:e plats. 2180 Ägg

Det heliga talet 3 i motivet ägg, är intressant som motiv och har varit med i många fototävlingar. 
Formen,skuggspelet, linjerna och den koncentrerade bildkompositionen är bra men bild 3 får det hela  att 
inte hålla ihop helt. Från att i närbild koncentrera sig på linjespel, närbilder med uppbyggnad och form så 
blir bild 3 platt och intetsägande, pga att för mycket av underlaget syns som är oväsentligt. Men här finns 
möjlighet att experimentera mera.

5:e plats. 3040 Vad vill han nu igen

Enkelt och renodlat motiv ur djurens värld.  Bild 2 har mest innehåll där bakfoten sticker fram, rena mjuka 
färger, lugn bakgrund och behagligt ljus. 

4:e plats. 970503 Flicka med klarinett

Mjuka färgtoner, fint fångat ansiktsuttryck, bra samband mellan bilderna tyder på planering innan 
fotografering, en genomtänkt handling. Speciellt flickans koncentration i mittenbilden framhävs tydligt. Bild 
2 har föredömligt bildspråk genom vertikalen, de andra 2 är rektangulära där de tomma ytorna vid sidan 
av flickan inte tillför något. Vi maskade av dessa och fick en större närvaro av flickan.

3:e plats. 640410 Frisörbesök

En trevlig liten berättelse i vardagen där fotografen tänkt till för att få ihop frisörbesöket i tre enkla bilder 
som  hänger väl ihop. Det är alltså berättelsen som är det viktiga i den här kollektionen som avslutas med 
att hon kommer ut med de fallna lockarna i en plastpåse. Ofta är det de enkla skildringarna som är de 
svåra. Bra gjort!

2:a plats. 220 Bålgeting

En mycket bra kollektion då en geting knappast låter sig övertalas att posera! Fint ljus, välexponerad, 
härlig bildvinkel som gör att getingen ser mycket större ut än den är. Hög klass, genomtänkt, helt ok 
oskärpa på bakomvarande geting som gör att det blir balans och djup i bilden.Dock även här en stående 
och 2 liggande bilder.

1:a plats. 3840 Sländor

En serie som varierar men ändå håller ihop, och svår att fånga, här krävs tålamod. En renodlad bakgrund 
som framhäver färg och form hos sländorna. En riktningsrörelse genom diagonalen av de två stråna och i 
sländan som flyger.Här finns både rörelse och stillbild, sländorna är väl frigjorda mot bakgrunden så att 
deras färg och form framhävs. 

GRATTIS!
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Fotoklubb Ordförande Kontaktman
Ankarsrums fotoklubb
c/o Stellan Karlström Stellan Karlström Stellan Karlstöm
Spiksmedsvägen 31 0490-52288 0490-52288
590 90 Ankarsrum stellankarlstrom@hotmail.com stellankarlstrom@hotmail.com
Antal medlemmar: 16
Webb: 

Borens fotoklubb
c/o Ove Haglund Ove Haglund
Mårdstigen 1C 070-376 30 19 070-376 30 19
59031 Borensberg ordf@borensfotoklubb.se ordf@borensfotoklubb.se
Antal medlemmar: 48
Webb: www.borensfotoklubb.se

Eksjö fotoklubb
c/o Inger Svensson Vagn Liest Inger Svensson
Björka 0381-16858 0381-10350
575 95 Eksjö liest@telia.com inger-kerstin.svensson@telia.com
Antal medlemmar: 12
Webb: www.eksjofotoklubb.se

Fotoklubben Norrköping
c/o Rikard Knutsson Rikard Knutsson Rikard Knutsson
Taborsbergsv. 55 070-7622430 070-7622430
602 08 Norrköping ordforande@fotoklubbennorrkoping.se ordforande@fotoklubbennorrkoping.se
Antal medlemmar: 84
Webb: www.fotoklubbennorrkoping.se

Hultsfredsbygdens fotoamatörer
c/o Karl-Inge Arvidsson Karl-Inge Arvidsson Karl-Inge Arvidsson
Rekrytstigen 15 0495-13453 0495-13453
577 36 Hultsfred
Antal medlemmar: 25
Webb: pub.hultsfred.se/hfa

Huskvarna fotoklubb
c/o Nils Holmén Nils Holmén
Erik Dahlbergsgatan 8b 036-340320 036-340320
561 31 Huskvarna ordforande@huskvarnafotoklubb.se ordforande@huskvarnafotoklubb.se
Antal medlemmar: 51
Webb: www.huskvarnafotoklubb.se

Ingatorps fotoklubb
c/o Sören Andersson Sören Andersson Sören Andersson
Storgatan 13 0381-214 22 0381-214 22
570 31 Ingatorp soren.andersson@mbox304.swipnet.se soren.andersson@mbox304.swipnet.se
Antal medlemmar: 13
Webb: 

Linköpings fotoklubb
c/o Anders Nilsson Anders Nilsson
Lindesbergsgatan 1C 013-14 83 91
582 53 Linköping anders_n@linkopingsfotoklubb.se
Antal medlemmar: 30
Webb: www.linkopingsfotoklubb.se

Nässjö fotoklubb
c/o Gunnar Nilsson Gunnar Nilsson
Centralgatan 29B 0380-199 85,070-5619985 0380-199 85
571 41 Nässjö gunnar@mediabild.net gunnar@mediabild.net
Antal medlemmar: 40
Webb: www.nassjofotoklubb.com

Oskarshamns fotoklubb
c/o Lars-Olof Jonsson Ingrid Strömberg Ingrid Strömberg
Laxöringsvägen 8 0491-16613 0491-16613
570 90 Påskallavik
Antal medlemmar: 25
Webb: 



Kom ihåg att meddela ändringar till oss!
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Söderköpings Fotoförening
c/o Annica Björklund Sophia Melin Sophia Melin
Norrgården, Fyllingarum
614 93 Söderköping fia@fideli.net fia@fideli.net
Antal medlemmar: 30
Webb: www.soderfoto.se

Tranås fotoklubb
c/o Kenneth Schill Kenneth Schill Kenneth Schill
Jarensväg 1 0140-20369 0140-20369
578 74 Frinnaryd kenneth.schill@telia.com kenneth.schill@telia.com
Antal medlemmar: 20
Webb: www.tranasfotoklubb.se

Vetlanda fotoklubb
c/o Christer Carlsson Christer Carlsson Christer Carlsson
Ej angiven 0383-763117 0383-763117
00000 Vetlanda chk@kontorsspecial.se chk@kontorsspecial.se
Antal medlemmar: 31
Webb: 

Värnamo fotoklubb
c/o Karl Palmaer Karl Palmaer Karl Palmaer
Nygatan 6 0370-815 27,070-5781527 0370-815 27
330 12 Forsheda kalle.palmaer@telia.com kalle.palmaer@telia.com
Antal medlemmar: 34
Webb: www.varnamofotoklubb.se

Åseda fotoklubb
c/o Gunnar Yngvesson Gunnar Yngvesson
Riddargatan 1 0474-710 56 0474-710 56
360 70 Åseda
Antal medlemmar: 0
Webb: 

Åtvidabergs fotoklubb
c/o Magnus Fornestig Magnus Fornestig Magnus Fornestig
Kotterigatan 4 0120-14401 0120-14401
597 50 Åtvidaberg fornestig@telia.com fornestig@telia.com
Antal medlemmar: 59
Webb: fotoklubben.nu/afk

Östergötlands naturfotografiska sällskap
c/o Jens Johannesson Håkan Ignell Jens Johannesson
Telestigen 5 0708-123171 013-124005
585 95 Linköping hakan.ignell@calluna.se jens.johannesson@e.lst.se
Antal medlemmar: 38
Webb: www.naturfotografiskasallskapet.se


