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Ledare
Avslutningsvis kommer här ett hela 18 sidor långt
nyhetsbrev, eller ska vi säga, resultatet av Östsvenskan
2009 upptar mesta platsen. Det är extra roligt att samla
ihop året med Fotoklubbarna i Östergötlands och
Smålands bästa bildkollektioner.
Det som är extra roligt är att fler köper digitalkameror
än någonsin, i alla fall på jobbet. Ett uppsving inom
fotograferandet är att vänta och det är självklart att
många kommer att söka sig till fotoklubbarna för att få
mer kunskaper om fotografi och se andras bilder samt
kommentera och diskutera med varandra. Att presentera
sina bilder personligen inför publik är roligt och ger nya
impulser att ta fler bilder.
Viktigt är då att synas som klubb! Ta tillfällen som
bjuds, t ex när kommunen har evenemang eller
företagardagar etc!
Mitt lilla projekt att scanna in alla diabilder är avslutat
och nu gäller det att fundera över vad det ska bli av
bilderna? Det får ligga på lut under julhelgen …
… God Jul och ett Gott Nytt År !!
Conny Andersson
Ordförande

Östsvenska fotodistriktet har haft årsmöte i Brunneby.
Borens Fotoklubb stod för arrangemanget i år och
förtjänar en stor eloge för detta. Nära 50 fotoentusiaster
hade mött upp från Småland och Östergötland. 17
klubbar är anslutna till distriktet med väl över 550
medlemmar. De som mötte upp i tid fick en rejäl macka
och kaffe inför förhandlingarna. Mötet började som
vanligt med val av mötesledning och därefter
redovisning av hur föregående verksamhetsår bedrivits.
Delegaterna fann inget att kritisera styrelsen för, varken
ekonomiskt eller verksamhetsmässigt och gav
följaktligen styrelsen fullständig ansvarsfrihet. Val av
styrelse för nästa år gick galant eftersom samtliga på tur
att avgå, omvaldes. Det som tilldragit sig under året är
mycket sådant som återkommer, bl.a. digitalseminariet i
Ingatorp. Det brukar samla ett tjugotal deltagare och ett
antal ledare och har blivit mycket uppskattat och är
alltid fullbokat långt i förväg. Ett annat inslag är
”Östfoto” som distriktet puffar för. Någon fotoklubb
åtar sig att arrangera en fototävling med efterföljande
utställning. De som ordnar detta har i stort sett fria
händer eftersom inga fasta regler finns. Den stora
händelsen under året är fototävlingen ”Östsvenskan”
som redovisas efter årsmötet, sista söndagen i oktober.
Detta är en kollektionstävling i A påsikt och B
projektorbilder d.v.s. dia och digitala bilder i samma
klass. Borens FK hade lagt ner mycket möda på att
redovisa alla bilder i båda klasserna som projektorbilder
men med olika domare. Påsiktsbilderna fanns utställda i
lokalen och skall senare visas i Vadstena. Vadstena
Fotoklubb är senaste tillskottet i distriktet. Tyvärr har
Nässjö Fotoklubb lagt ner sin verksamhet under året.
Årets ”Östsvenska” klass A vanns av Linköpings
Torbjörn Hesselbring .Det blev mycket bra utdelning för
Linköping FK med de 4 första platserna i påsiktsklassen
och blev därför bästa klubb i klass A.
I klass B projektor gick guldet till Mats Jungmyren,
Borens FK med en fin kollektion, tre bilder på
industribyggnader som speglas i vatten. I klass B blev
Borens fotoklubb bästa klubb sammanlagt.

Några blandade länkar:
Riksförbundets hemsida:
http://rsf-fotoklubbar.org/
Östsvenska fotodistriktets hemsida:
http://fotoklubben.nu/ofd/docs/nybrev28.pdf

Poulinye

Ta med kameran till höga höjder:
http://www.30000m.se/

Poul Gilvad. Vetlanda fotoklubb
0383-19263

Se på bilder i julhelgen? Här finns en guldgruva!
http://www.visionlightgallery.com/

Ordförande
Conny Andersson
013 – 10 40 51
conny@conny.nu

Vice ordförande
Ingemar Karlsson
0141 – 57 486
ingemarkarlsson@
telia.com

Kassör
Sören Andersson
0381 – 214 22
soren.andersson@
mbox304.swipnet.se

E-post
ofd@fotoklubben.nu

Postgiro Adress
27 69 93 – 3

Hemsida
http://www.fotoklubben.nu/ofd

Årsavgift / klubb
Medlemsantal * 10 kr

Ledamot
Poul Gilvad
0383 – 192 63
poulinye@citynetv.se
ÖFD-nytt
Östsvenska Fotodistriktet
c / o Conny Andersson
Karl Dahlgrensgatan 14B
582 28 Linköping

Ledamot
Bill Dowert
0383 – 30562
bill_dowert@
hotmail.com

Studiesamordnare
Mats Jungmyren
070 – 515 89 82
mats.jungmyren@
comhem.se

Utkommer 20 mars, 20 augusti, 20 december.
Skriver gärna om just din klubbaktivitet.
Hjälper din klubb att synas.
Nyhetsbrev på hemsidan är i färg.
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Protokoll från Östsvenska
fotodistriktets årsstämma
Söndagen den 25 oktober 2009 i Brunneby
§1

Stämmans öppnande
Ordförande Conny Andersson öppnade mötet.

§2

Val av ordförande för stämman
Rolf Hansson valdes som ordförande.

§3

Val av sekreterare för stämman
Conny Andersson 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.
Laila Mikaelsen och Eva Hellström valdes som justeringsmän.

§7

Upprop av delegater och fastställande av röstlängd.
Klubb
Ankarsrums Fotoklubb
Borens Fotoklubb
Eksjö Fotoklubb
Hultsfredsbygdens Fotoamatörer
Huskvarna Fotoklubb
Ingatorps Fotoklubb
Linköpings Fotoklubb
Fotoklubben Norrköping
Oskarshamns Fotoklubb
Söderköpings Fotoförening
Tranås Fotoklubb
Vadstena Fotoklubb
Vetlanda Fotoklubb
Värnamo Fotoklubb
Åseda Fotoklubb
Åtvidabergs Fotoklubb
Östergötlands naturfoto. sällskap

TOTALT

§8

Medl.

Röst.

19
51
12
39
63
11
40
87
15
34
20
?
33
30
?
60
38

1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

552

21

Delegater
Mats Jungmyren, Jörgen Nogeby
Vagn Liest
Laila Andrell, Börje Rosell
Lars Segerström
Sören Josefsson, Sture Davidsson
Lennart Gustafsson
Peter Jansson
Poul Gilvad
Kalle Palmér
Gunilla Furutun, Henrik Kugelberg
-

Redovisningar
a) Verksamhetsberättelse – Poul Gilvad läste upp berättelsen.
b) Ekonomisk rapport – Conny redogjorde för rapporten.
c) Revisionsberättelse – Gunnar Bäckström redogjorde för berättelsen.
Berättelserna godkändes.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
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§10

Bestämmande av årsavgift och dess sista inbetalningsdag.
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 2011? (Arrangör för 2010 är Fotoklubben Norrköping)
Styrelsen får uppdraget att hitta en arrangör för Östsvenskan 2011.

§13

Val till distriktsstyrelsen.
a) Ordförande (1 år)
Conny Andersson, Linköpings FK omvaldes.
b) Två styrelseledamöter (2 år)
Ingemar Karlsson (Borens FK) och Sören Andersson (Ingatorps FK) omvaldes.
Bill Dowert och Poul Gilvad, båda Vetlanda fotoklubb har ett år kvar.
c) Två styrelsesuppleanter från nästa års arrangörsklubb (1 år)
Sture Davidson och Dag Hagum från Fotoklubben Norrköping utseddes till styrelsesuppleanter.
d) Två revisorer samt två suppleanter för dessa (1 år)
Revisorer, nyval av Hans Norelius, Borens FK och omval av Gunnar Bäckström (fd Nässjö FK).
Revisorssuppleanter, omval av Lars-Olof Smedenfors och Jörgen Lundahl Värnamo Fotoklubb.
e) Två valberedare, ev. från nuvarande arrangörsklubb (1 år)
Styrelsen i Borens FK utser valberedning.
f) Studiesamordnare (1 år)
Mats Jungmyren omvaldes.

§14

Övrigt. Avtackningar, utmärkelser mm.
Budgeten redovisas och godkännes.
Administrativa frågor kring tävlingsregler såsom märkning av bilder, klubbkoder, bildstorlekar
mm hänskjuts till styrelsen. Med andra ord beslutades att reglerna i Östsvenskan får ändras av
styrelsen utan att stämman godkänner först.
Styrelsen ser till att skicka blomcheckar till Sture Karlsson som på grund av sjukdom inte kan
närvara vid stämman eller fullfölja sitt revisorsuppdrag.
Fotoklubben Norrköping påpekar att de inte är samma klubb som Norrköpings fotoklubb. Styrelsen
får uppdraget att rätta till ev. felskrivningar.

§15

Distriktsfotostämmans avslutande.
Stämman förklarades avslutad av Conny Andersson.

Sekreterare vid stämman

Justeras

Conny Andersson

Laila Mikaelsen
Eva Hellström
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ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTETs
Årsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009
till årsmötet i Borensberg 25 okt. 2009
Möten: Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten.
Konstituerande möte efter årsmötet i Åtvidaberg, 26 okt. 2008
Övriga styrelsemöten: Den 7 dec. i Kisa. 22 feb. i Gränna. 7 juni i Nye
och 23 Aug. i Brunneby inför årsstämman med representanter från arrangören,
Borens FK
Årsmötet och Styrelsen: Alla som var i tur att avgå omvaldes. Peter Jansson
och Mikael Grahn från Borens FK utsågs till styrelsesuppleanter inför nästa
stämma. Åtvidabergs FK utser valberedning inför nästa stämma.
Klubbar & medlemmar: Distriktet har fortfarande 17 klubbar med 533
medlemmar anslutna. Tyvärr har Nässjö FK upphört men Vadstena fotoklubb har
gått med. Nästan alla fotoklubbar har numera en egen hemsida. Adresserna
återfinns på, fotoklubben.nu/ofd
Nyhetsbrev: Nyhetsbrevet, årgång 9 har utgetts med tre nummer under året, det
finns också att hämta på nätet. Nyhetsbrevet är styrelsens löpande rapportering
till medlemmarna.
Östsvenskan: Kommer att redovisas på stämman och i nyhetsbrevet i december
med vinnarnamn och bilder.
Östfoto: Årets tävling arrangerades av Fotoklubben Norrköping. Ca 200 bilder
redovisades den 26 april, mer om detta på deras hemsida.
Övriga aktiviteter: Digitalseminariet genomfördes i Ingatorp den 4 oktober.
Bildens Dag som styrelsen försöker få igång i hela distriktet har engagerat några
fotoklubbar i år.
Föregångaren till nyhetsbrevet, Småvarmt är färdigscannat och finns att hämta
på hemsidan.
Med denna enkla redovisning tackar styrelsen för det gångna året och
ställer sina platser till årsmötets förfogande
Conny Andersson ordf.
Sören Andersson kassör

Ingemar Karlsson v.ordf.
Poul Gilvad, Bill Dowert ledamöter
Mats Jungmyren studiesamordnare

Brunneby 25 oktober 2009
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Kassarapport Östsvenska Fotodistriktet
080901-090831
Saldo från föregående år
Medlemsavgifter
DIFO 2008
Bidrag
Kurs
Administration
Saldo till nästa år

13057,59
2760,00
2750,00
2500,00
5750,00

26817,59

713,00
1000,00
4569,00
3741,00
16794,59
26817,59

Utgående Balans
Plusgiro
Kapital

Ingatorp

16794,59
16794,59
16794,59 16794,59

2009-09-12

S ören Anders s on
Budget
DIFO 2009-DIFO 2010
Ingående behållning
Nyhetsbrev mm
Medlemsavgifter
Administration
DIFO 2010
DIFO 2010
Programverksamhet
Utgående behållning
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17500,00
-300,00
5500,00
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-4000,00
-2000,00
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Medlemmar 2005-2009
ANEBY FK
ANKARSRUMS FK
BORENS FK
BORENSBERGS FK
EKSJÖ FK
GAMLEBY FK
GLUGGENS FK FINSPÅNG
HULTSFREDSBYGDENS FOTOAMATÖRER
HUSKVARNA FK
HÖGSBY FK
INGATORPS FK
LINKÖPINGS FK
LUXOR KORP. FK
2005

MOTALA FK

2006

FOTOKLUBBEN NORRKÖPING

2007

NÄSSJÖ FK

2008
2009

OSKARSHAMNS FK
SOMMENS FK
SÖDERKÖPINGS FF
SÖDRA VI FK
TRANÅS FK
TRANÅS BILDGRUPP
VADSTENA FK
VETLANDA FK
VÄRNAMO FK
VÄSTERVIKS FK
ÅTVIDABERGS FK
ÅSEDA FK
ÖSTERG. NATURF. SÄLLSK.

0 20 40 60 80 100

ÖFD-nytt, årgång 9 nr 3

20 dec 2009

6(18)

Bildens Dag 2009
Motala 3 - 6 september
Är du en jägare, berättare, hantverkare eller
poet??
Den frågan ställde Göran Segeholm till ett 50-tal
amatörfotografer under sin föreläsning vid Bildens
Dag i Motala. Göran menade sedan att många
fotoklubb-medlemmar ligger närmast ”hantverkarna”,
medan pressfotografer förstås är mest ”berättare”.
Totalt besökte 120 personer arrangemanget under de fyra dagarna, varav några med säkerhet
blir nya medlemmar i Borens Fotoklubb, som stod för värdskapet. Då hade man fått ta del av
klubbens årliga utställning – 11 fotografer visade 59 bilder – och ytterligare två föreläsningar.

Söndagen inleddes med Mia Karlswärds bildberättelse ”Ur spättans synvinkel”, då hon visade
bilder som mestadels var tagna från bönpallen på en Harley Davidsson i samband med en resa
i USA. Mia hade på så sätt upptäckt att här fanns ett projekt som man kunde arbeta med
länge, bönpallsperspektivet kommer att ge många spännande möjligheter.
RSF:s ordförande – Bo Cederwall – är en internationellt erkänd fotograf,
som under tidigare år har deltagit och placerat sig väl i åtskilliga
tävlingar, då med sin speciella inriktning – flickfoto. Bosse berättade om
tävlandet som sådant, och om hur man arbetar med modellfoto, alltifrån
ljussättning och smink till modellregi.
Bildens Dag är tänkt att äga rum första söndagen i september, och får
gärna utvecklas till en nationell högtidsdag för fotografi. Ett huvudsyfte
skall vara att ”allmänheten” får möta ”entusiastfotografer”, för att få råd
och tips om bilder, teknik och utrustning. Ett knappt tiotal personer hade
tagit med sig egna bilder, som klubbmedlemmarna fick titta på och
samtala kring.
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Några deltar i en tävling, där priserna är förstoringar och en digital bildskola.
Förutom de tre föreläsarna var tidningen FOTO närvarande
med tidskriftsbord.

Fina inslag i utställningen hade också lämnats av
foto-museiägaren Sören Andersson.

… och visst fotograferades det...

Text och bild: Rolf Hansson
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Resultat i Östsvenskan Klass A: PÅSIKT
Guld

1. Torbjörn Hesselbring, Linköpings FK
299112
En mycket bra komposition, som hänger väl ihop. Fin
skärpa, vackert ljus. Stämningsfullt där form och
innehåll samspelar med subtila nyanser. Ger betraktaren
en harmonisk känsla. Mycket genomtänkt
bildkomposition som håller hög klass. Bild A har en
klippa i vänstra hörnet, Bild C en klippa i högra hörnet
vilket gör att serien får en naturlig inramning. Bra
bildformat! Grattis!
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Silver

2. Kerstin Andersson, Linköpings FK
291962
Den koncentrerade bildkompositionen är
bra men Bild 5 känns överflödig i
sammanhanget. Utvecklad känsla för
färgernas krav och möjligheter i motljuset
vilket ger en bestående känsla av
effektfullhet.
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Brons

3. Cecilia Abrahamsson,
Linköpings FK
298169 Flickan i spegeln
En berättande kollektion som skapar
tankar. Det är en genomtänkt
handling men bild 4 känns inte
samspelt med de övriga då den är
suddig samt att hon befinner sig
inomhus. Helhetsintrycket känns
personligt och berörande med en
underton av vemod. Bild 3 har en
svag ton av grönt vilket förmedlar en
känsla av förvandling. Bra
bildkomposition med en originell
bildidé.
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Diplom:

11. Reidun Weigner, Eksjö FK

4. Fredrik Neregård, , Linköpings FK

210301 Full utblåsning

291958

En strukturerad serie där ansiktsuttrycken dominerar
speciellt i Bild 1 och Bild 3. Det finns en närvarokänsla
med undertoner av smittande energi. Bild 2 ger ett
spännande och effektfullt samspel med speglingen av
naturen i instrumenten. Bilen i bakgrunden på Bild 3
stör helhetsintrycket.

En serie som känns storslagen med tre varierade bilder
som ändå håller ihop. Bild 1 känns mycket dramatisk när
man ser skuggan av fågeln på berget. Hög klass på
komposition och teknik. Allt är fångat med en närvaro i
nuet där pusselbitarna hakar i varandra.
5. Lotta Näsström, Eksjö FK

12. Gunilla Furutun, Åtvidabergs FK
171357

210501 Jag och mina bubblor

En komposition med känsla för färgernas krav och
möjligheter som ger ett effektfullt samspel. Bild 2
harmonierar ej med övriga bilder. Bra skärpa, sensuellt
och vackert ljus.

En annorlunda och uppfriskande serie med mjuka
färgtoner. En fin komposition som kanske blivit mer
spännande om man tagit bort Bild 2. Fina kontraster
med kittlande lekfullhet. Väl genomtänkt. Bilden på
foten är oemotståndlig.

Visning:

6. Lennart Andersson, Tranås FK

13. Bo Andersson, Ingatorps FK

236112

272416

En sammanhängande serie med en estetisk
upprepningseffekt. Fina kontraster, lågmält men ändå
stämningsfullt. Det känns som grädde, smakfullt!

Harmonisk finstämd komposition där närbilden ger ett
dramatiskt uttryck. Härlig bildvinkel i Bild 3 som göra
att blomman känns större. Form och innehåll samspelar i
ett behagligt ljus. Naturens storslagna former
presenteras på ett förträffligt sätt.

7. Sture Sternegård, Huskvarna FK
320072

14. Börje Rosell, Huskvarna FK

En effektfull serie med fängslande färgspel som ger en
intressant kontrast. Bild 2 är suggestiv i sin enkelhet
men speglingen av lampskenet överst i mitten på bilden
distraherar. Allt känns balanserat, symmetriskt och
suggestivt. Läckert!

321493 Smida medan järnet är varmt
En skildring av ett hantverk där fotografen har tänkt till.
Bilderna ger en bestående känsla av värme. Det
minimalistiska kommer till uttryck som kraftfullhet.

8. Niclas Bodin, Fotoklubben Norrköping

15. Göran Hollander, Huskvarna FK

228129

321808

En balanserad porträttserie med bra skärpa och
kontraster. Form och innehåll samspelar där fotografen
lyckats bra med att fånga ansiktsuttrycken. Rena och
estetiska bilder där Bild 3 känns fängslande i sin
enkelhet. Det som kan störa är pojkens knän i Bild 1

En serie som varierar i stämningar men ändå håller ihop.
Naturens praktfullhet ger ett effektfullt samspel i
tidsperspektivets nyanser.

9. Gina Pepin, Eksjö FK

KLUBBRESULTAT:

210201 Tillfällig konst

Linköpings Fotoklubb
Eksjö Fotoklubb
Tranås Fotoklubb
Huskvarna Fotoklubb
Fotoklubben Norrköping
Åtvidabergs Fotoklubb

En konstnärligt varierande serie som ändå hänger väl
ihop i sina egna uttryck. Känslosamma nyanser i en
nytänkande komposition där de diffusa formerna ger en
effektfull lågmäldhet.
10. Eva Hellström, Eksjö FK
210401 Mimik
En charmig liten berättelse om det vardagsnära gjord
med en humoristisk känsla. Konsekvent
upprepningseffekt med igenkännande innehåll.
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Resultat i Östsvenskan Klass B: PROJEKTION
Guld

1. Mats Jungmyren, Borens FK
346906 Fabrik i vattenspegel.
Den här vinnarkollektionen tar en stund på sig att sjunka in. Först bläddrade jag förbi ganska snabbt, sedan sögs jag
tillbaka om och om igen till de tre tysta bilderna. De är tagna i ett odramatiskt ljus, under en odramatisk årstid, på en
odramatisk plats. Ändå finns det något där, som om linjernas skönhet i sig vore berättelsen om något större. Fabrikens
trasiga fönster signalerar att den inte används, som så många fabriker på så många ställen i Sverige. Samtidigt är
kollektionen inte bara simpel nostalgi eller arbetarromantik, det finns något andlöst också. Och förresten står där ju
röd bil, och en blå och en gul container som får den uppmärksamma betraktaren att fundera ännu ett varv, särskilt
som färgklickarna inte avspeglas i vattnet. Ungefär sådana här bilder vann Hasselbladspristagarna Hilla och Bernd
Becher sin berömmelse på.
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Silver
2. Lennart Gustavsson
Tranås FK
230731 Vinterbåtar.
Det norska vintersamhället och
båten mot rodnande himmel och
issilhuett är nästan smärtsamt
vackra. Vilket lugn, vilket ljus,
vilken krispig kyla; man känner
nästan hur det känns att andas på
platsen där bilderna är tagna. Men
pang! Där överraskar fotografen
betraktaren med att visa upp en
samling blodiga fiskhuvuden,
stumma käftar som gapar ut i
vinterdagen som ett makabert
stilleben. Det intressanta med den
ganska råa bilden av fiskhuvudena
är att den både bryter av från och
harmoniserar med kollektionen i
övrigt. Motivet är egentligen inte
vackert. Men färgerna är mjuka
och vackra även i detta fotografi.
Med de döda fiskarna skapar
fotografen en mer komplett och
mindre romantisk bild av det
norska samhället.
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Brons

3. Henni Matikainen, Eksjö FK
210901 Korridor och dörrar.
Ett oväntat grepp av fotografen att ge sig in i
skolkorridorerna för att försöka skapa sevärda bilder.
Det här är en modig kollektion som betraktaren själv
måste fylla med eget innehåll. För mig blir bilderna
suggestiva och starka. De tomma rummen framkallar en
lätt klaustrofobisk känsla som gör det svårt att andas.
Lite mörkare utomhus på mittenbilden hade nog förstärkt
känslan jag tror fotografen är ute efter. Lampan som en
oval fullmåne i rymden skulle inte bli intressant som
ensam bild, men kanske kan man hitta någon sorts
existentiell dimension i kollektionen när lampan kommer
som sista bild i denna trio. Den ensamma människan i
tillvaron?
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Diplom:

10. Kerstin Andersson, Linköpings FK

4. Arne Andersson, Borens FK

291963 Vallmo.

342008 Hästar.

Skickligt användande av ljus. Jag tror också att den här
blomfotografen försöker berätta en enkel historia,
istället för att enbart fotografera blommornas skönhet.
För visst är det en berättelse om förgänglighet vi ser?

Mular är mjuka och hästbilder ofta överdrivet gulliga. I
den här kollektionen ser vi att hästen är ett komplicerat
djur. Milt men inte insmickrande ljus, och lyckade
kompositioner. Mittenbildens tvillinghästar är beskurna
vid öronen, ovanligt och intressant grepp.
5. Tomas Tolvé, Tranås FK
231642 Speglingar av hus.
Efter regn kommer sol. Olika sorters speglingar är ingen
nyhet inom fotografi, men här har vi en fotograf som
använder vattenpölar ovanligt skickligt och har hittat
spännande vinklar. De båda sidobilderna ramar in
mittenbildens torn stramt och snyggt, som ett brett V.
6. Sture Sternegård, Huskvarna FK
320072 Kor
Kor är sköna. Det syns på den här fotografens tre bilder.
Bild tre när ko och kalv vänder rumporna mot varandra
är verkligt rolig och välkomponerad, likaså bild ett med
kalvporträttet. Det svarta i bilderna hade kunnat få bli
lite ljusare.
7. Rolf Hansson, Borens FK
342009 Ässja.
Här har vi en fotograf som tänker färg och form.
Lavaorange, overallblått och guldglans mot svart
bakgrund – vilken lyckad kombination! Ett exempel på
kollektionstanken perfekt genomförd; de här bilderna är
inte så starka var för sig men lyfter verkligen
tillsammans.

11. Peter Jansson, Borens FK
346404 Lok.
Mjuka, behagliga färger som framhäver den skönhet och
harmoni som kan finnas i maskinvärlden. Bilderna
förmedlar en känsla av att allt är i sin ordning. Väl
använt motljus i bild tre.
12. Gunnar Eriksson, Tranås FK
237778 Dansare.
Poetiska bilder som fångar den flyktiga känslan i
dansarens rörelser. Jag gillar mittenbilden mest, med den
lilla nästan osynliga ljusglipan mot yttervärlden.

KLUBBRESULTAT:
Borens Fotoklubb
Tranås Fotoklubb
Eksjö Fotoklubb
Huskvarna Fotoklubb
Fotoklubben Norrköping

14 poäng
9 poäng
4 poäng
3 poäng
3 poäng

JURY:
Kulturredaktör: Lena Kvist, Borås

8. Sture Davidsson, Fotoklubben Norrköping
221703 Natur på dia.
De här lågmälda naturbilderna är väl komponerade och
skickligt valda till en stillsam kollektion med
tillbakahållen färgskala. En kollektion som hade platsat
hos en professionell bildbyrå, men jag hade gärna sett
bild ett och tre något ljusare.

Visning:
9. Barbro Nelly, Linköpings FK
293262 Insekter.
Insekter i extrem närbild är ett ganska vanligt motiv
bland amatörfotografer. Här blir insekterna nästan till
små skulpturer, särskilt den flygklara flugan på
mittenbilden. Bild tre är snarare klassisk naturromantik,
med vackra färgskalor och ljuv komposition.
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Adresslista till klubbarna
Fotoklubb (medlemsantal)
Ankarsrums fotoklubb
c/o Stellan Karlström
Spiksmedsvägen 31
590 90 Ankarsrum
Antal medlemmar: 19
Webb:
Borens fotoklubb
c/o
Mårdstigen 1C
590 31 Borensberg
Antal medlemmar: 51
Webb: www.borensfotoklubb.se
Eksjö fotoklubb
c/o Inger Svensson
Björka
575 95 Eksjö
Antal medlemmar: 12
Webb: www.eksjofotoklubb.se
Fotoklubben Norrköping
c/o Rikard Knutsson
Taborsbergsv. 55
602 08 Norrköping
Antal medlemmar: 87
Webb: www.fotoklubbennorrkoping.se
Hultsfredsbygdens fotoamatörer
c/o Karl-Inge Arvidsson
Rekrytstigen 15
577 36 Hultsfred
Antal medlemmar: 39
Webb: pub.hultsfred.se/hfa
Huskvarna fotoklubb
c/o
Erik Dahlbergsgatan 8b
561 31 Huskvarna
Antal medlemmar: 63
Webb: www.huskvarnafotoklubb.se
Ingatorps fotoklubb
c/o Sören Andersson
Storgatan 13
570 31 Ingatorp
Antal medlemmar: 11
Webb:

Ordförande

Kontaktman

Stellan Karlström
0490-52288
stellankarlstrom@hotmail.com

Stellan Karlstöm
0490-52288
stellankarlstrom@hotmail.com

Ove Haglund
070-376 30 19
ordf@borensfotoklubb.se

Ove Haglund
070-376 30 19
ordf@borensfotoklubb.se

Vagn Liest
0381-16858
liest@telia.com

Inger Svensson
0381-10350
inger-kerstin.svensson@telia.com

Dag Haugum
011-331155
ordforande@fotoklubbennorrkoping.se

Rikard Knutsson
070-7622430
ordforande@fotoklubbennorrkoping.se

Karl-Inge Arvidsson
0495-13453

Karl-Inge Arvidsson
0495-13453

Nils Holmén
0703-137080
ordforande@huskvarnafotoklubb.se

Nils Holmén
0703-137080
ordforande@huskvarnafotoklubb.se

Sören Andersson
0381-214 22
soren.andersson@mbox304.swipnet.se

Sören Andersson
0381-214 22
soren.andersson@mbox304.swipnet.se

Linköpings fotoklubb
c/o Anders Nilsson
Lindesbergsgatan 1C
582 53 Linköping
Antal medlemmar: 40
Webb: www.linkopingsfotoklubb.se
Oskarshamns fotoklubb
c/o Lars-Olof Jonsson
Laxöringsvägen 8
570 90 Påskallavik
Antal medlemmar: 15
Webb:
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Ingrid Strömberg
0491-16613
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Söderköpings Fotoförening
c/o Annica Björklund
Norrgården, Fyllingarum
614 93 Söderköping
Antal medlemmar: 34
Webb: www.soderfoto.se
Tranås fotoklubb
c/o Kenneth Schill
Jarensväg 1
578 74 Frinnaryd
Antal medlemmar: 20
Webb: www.tranasfotoklubb.se
Vadstena fotoklubb
c/o Henrik Pettersson
Klostergatan 26
592 32 Vadstena
Antal medlemmar: 0
Webb: www.vadstenafotoklubb.se
Vetlanda fotoklubb
c/o Christer Karlsson
Ej angiven
00000 Vetlanda
Antal medlemmar: 33
Webb: www.vetlandafotoklubb.se
Värnamo fotoklubb
c/o Karl Palmaer
Smultronvägen 40
331 43 Värnamo
Antal medlemmar: 30
Webb: www.varnamofotoklubb.se
Åseda fotoklubb
c/o
Riddargatan 1
360 70 Åseda
Antal medlemmar: 0
Webb:
Åtvidabergs fotoklubb
c/o Henrik Kugelberg
Slevringevägen 34
597 31 Åtvidaberg
Antal medlemmar: 60
Webb: fotoklubben.nu/afk
Östergötlands naturfotografiska sällskap
c/o Jens Johannesson
Telestigen 5
585 95 Linköping
Antal medlemmar: 38
Webb: www.naturfotografiskasallskapet.se

Robert Högfeldt
0708 - 400 965
robert@mazarine.nu

Robert Högfeldt

Kenneth Schill
0140-20369
kenneth.schill@telia.com

Kenneth Schill
0140-20369
kenneth.schill@telia.com

Henrik Pettersson
070-3170700
henrik@vadstenafotoklubb.se

Henrik Pettersson
070-3170700
henrik@vadstenafotoklubb.se

Christer Karlsson
0383-763117
chk@kontorsspecial.se

Poul Gilvad
0383-19263
poulinye@citynetv.se

Karl Palmaer
0370-815 27,070-5781527
kalle.palmaer@telia.com

Karl Palmaer
0370-81527
kalle.palmaer@telia.com

Gunnar Yngvesson
0474-710 56

Gunnar Yngvesson
0474-710 56

Henrik Kugelberg
0120-105 44 och 070-568 44 22
henrikkugelberg@hotmail.com

Gunilla Furutun
0120-10756
leg.furutun@telia.com

Håkan Ignell
0708-123171
hakan.ignell@calluna.se

Jens Johannesson
013-124005
jens.johannesson@e.lst.se

robert@mazarine.nu

Kom ihåg att meddela ändringar till oss!
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