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Ordföranden begär ordet ...
Nu börjar det bli mycket intressant med digitala kameror. Två kameror jag
tycker verkar bra är Minolta Dimage 7i och Olympus E20. Den senare är
en ”riktig” spegelreflex medan Minoltan har en liten bildskärm i sökaren.
Bilderna lagras naturligtvis digitalt på minneskort istället för att exponeras
på film. Båda kamerorna har möjlighet att lagra kanske 500 bilder i ”A4kvalitet” på IBM:s lagringsmedia Microdrive. Tänk att ha med sig 15
rullar film med variabel ISO, inbyggt i kameran! Detta är möjligt med de
nya digitala kamerorna. De kostar i och för sig runt 15000 kr var, men å
andra sidan kostar en proffsig systemkamera något i den stilen också.
Det är naturligtvis inte nödvändigt att köpa en så dyr kamera för att ha roligt med digitala
bilder, det räcker bra med en kamera för kanske 5000 kr. Efter ett år eller två har priserna
sjunkit på de dyrare kamerorna och då är det bara att slå till och köpa en!
Nästa klubbledarträff den 5:e maj i Borensberg kommer att bli intressant. Vi kommer att få se
hur klubben skapat ett digitalt mörkrum med enkla medel. Under eftermiddagen kommer vi
också att diskutera ungdomsverksamhet i fotoklubbarna. Läs mer i nyhetsbrevet om detta
unika tillfälle!
Missa inte heller redovisningen av Östfoto den 20:e april i Vetlanda. Vi kommer bl a att få
lyssna till Karlo Pesjak och uppleva hans bildspel från ön Santorini, Grekland . Läs mer om
Karlo på sidan 8.
Har du några funderingar eller idéer du vill nå ut med till andra klubbar, tveka inte att kontakta
undertecknad. Se faktarutan på sista sidan för adresser.

Conny Andersson
Ordförande
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Aktuellt från distriktet
Klubbledarträff i Borensberg
Nu är det dags för en ny klubbledarträff där du som ledare eller intresserad klubbmedlem har
möjlighet att byta erfarenheter med andra klubbledare. Denna gång kommer vi att hålla till hos
Borensbergs fotoklubb som nyligen byggt upp ett digitalt mörkrum.
Agenda:

Att med enkla medel bygga upp ett digitalt mörkrum
Ungdomsverksamhet i klubbarna

Plats:

I källaren på Mårdstigen 1C, Borensberg
Kommer du söderifrån (du åker över Göta kanal) så ska du ta vänster
in på Hållsättersvägen och efter några hundra meter, höger in på Hagstigen
och sedan hittar du Mårdstigen. Se kartan nedan.

Tid:

5 maj klockan 11.00 - 16.00 (fika och ev. mat till självkostnadspris)

Anmälan:

Ring 013-104051 eller maila till ofd@fotoklubben.nu och tala om hur
många som kommer!
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Guidad utflykt
Östergötlands naturfotografiska sällskap anordnar flera utflykter under året. I samarbete med
distriktet kommer en av dessa utflykter att hållas i den södra delen av Östergötland.
Mer information om detta arrangemang kommer senare under året.
Läs gärna om intressanta utflyktsmål på följande länk:
http://www.e.lst.se/Guidhemsida/guidram.htm

Klubbar i distriktet
Fotoklubb
Aneby Fotoklubb
Borensbergs Fotoklubb
Ingatorps Fotoklubb
Linköpings Fotoklubb
Motala Fotoklubb
Nässjö Fotoklubb
Oskarshamns Fotoklubb
Söderköpings Fotoförening
Södra Vi Fotoklubb
Vetlanda Fotoklubb
Värnamo Fotoklubb
Åtvidabergs Fotoklubb

Antal
medlemmar
14
13
13
41
53
66
40
19
11
44
39
50
403
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Aktuellt från RSF
•

RIFO 2002 arrangeras 10 – 12 maj av Gagnefs FK och Borlänge FK. Sista anmälningsdag
är 2 april. RSF-anslutna fotoklubbar har fått inbetalningskort, som gäller som anmälan.
Telefonnummer till sekretariat/anmälan är: 0241-51441

•

Den 13 april är det dags för Fotomaraton 2002 i Jönköping. Sista anmälningsdag är den 29
mars. För information om anmälan, tävlingsregler med mera hänvisar vi till RSF:s hemsida
och medlemsblad.

För ytterligare information om ovanstående hänvisar vi till Förbundsinformen, eller till
förbundets hemsida: http://w1.317.telia.com/~u31709248/.
Förbundsinformen skickas till alla klubbar som är anslutna till RSF (Riksförbundet Svensk
Fotografi).
Du kan också kontakta RSF per brev eller telefon.
Adress:

Sankt Pauligatan 25, 416 60 Göteborg.

Tel:

031-193050 (måndag – torsdag 9-14).

Tips om programpunkt från Gagnefs Fotoklubb
Ett tips om en annorlunda och rolig programpunkt för våra fotoklubbsmöten får vi från
Gagnefs Fotoklubb. De kallar den för ”Rullen”. På månadsmötet lottar man ut en diafilmrulle
inklusive framkallning. ”Vinnaren” får två månader på sig att knäppa upp och framkalla
filmrullen. Sedan skall samtliga rutor presenteras för klubben. Man håller strängt på att
verkligen samtliga bilder skall visas. Inget fusk med att plocka bort dåliga bilder är tillåtet.
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Distriktsstämman 2002 i Ingatorp
Östsvenska Fotodistriktet håller sin årsstämma i Ingatorp den 27 oktober 2002 på
församlingshemmet. Motioner till stämman skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15
september 2002. Mer om distriktsfotostämman i nästa nyhetsbrev.

Östsvenskan 2002 i Ingatorp
Härmed inbjudes medlemmarna i fotoklubbarna/bildgrupperna som är anslutna t ill Östsvenska
Fotodistriktet, ÖFD, att sända fotografiska bildkollektioner till årets utställning som går av
stapeln den 27 oktober 2002.
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 grupp A och/eller EN kollektion i grupp B. 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 (poststämpel) är den
10 september och bilderna ska skickas klubbvis till:
Ingatorps Fotoklubb
Storgatan 13
57031 Ingatorp
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.
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Utmärkelser
Styrelsen håller på att se över utmärkelserna och ber att få återkomma senare under året med
definitiva regler avseende dessa. Det som är klart är att distriktets logotyp ska finnas med på
plaketterna såväl som på diplomen. Vi avser hålla fast vid helgjutna plaketter med gravering
och diplom på ett fint ”strukturpapper”.
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.
Särskilda regler i grupp A
Påsiktsbilder, svart-vita och/eller färg. Kollektion = bildsamling om 2-8 bilder. Östsvenskans
jury bedömer bilderna som en helhet, oavsett den form som detagaren valt för sin fotografiska
presentation. Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Även collage, handkolorerade och
digitalt framställda bilder får deltaga. Bildernas längsta sida inklusive eventuell 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.
Särskilda regler i grupp B
Färgdiapositiva bilder. Kollektion = bildsamling om 2-4 bilder. Östsvenskans jury 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.
Ungdomstävlingen
Tävlingen är en enbildstävling och omfattas av två separata grupper, påsiktsbilder och färgdia.
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.
Endast ungdomar upp till och med 20 år får deltaga. Ingen deltagaravgift för denna tävling.
Påsiktsbildernas längsta sida får vara maximalt 40 cm och ha minimimåtten 13 x 18 cm.
Bilderna 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.
Styrelsen ber att få återkomma angående utmärkelser i ungdomstävlingen.
Bilderna kommer att ställas ut tillsammans med Östsvenskan.
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Tävlingen Östfoto 2002 i Vetlanda
Östfoto, som inte får förväxlas med Östsvenskan, är en fototävling som vi gärna hjälper till att
puffa för trots att den inte är ett distriktsarrangemang. Det är en enbildstävling med mycket
enkla regler (se nedan). Och den är avgiftsfri !
Vetlanda Fotoklubb arrangerar Östfoto år 2002. Tävlingsbidragen har redan lämnats in och det
är snart dags för redovisning. Har du frågor kan du vända dig till Christer Karlsson på telefon
0383-16268.
Redovisning i Vetlanda den 20 april klockan 10.00
Plats:

Vetlanda biblioteks hörsal

Tid:

20 april klockan 10.00

Anmälan:

senast den 16:e april till Christer Karlsson, 0383-16268

Fotografen Karlo Pesjak
Under dagen kommer Karlo Pesjak att visa ett mycket intressant bildspel från Santorini, ”Ett
måste bland grekiska öar”.
Santorini eller Thira är Kykladernas sydligaste ö, 76 kvadratkilometer stor med en kust på 70
km och cirka 8000 invånare. Vi reser runt på denna fantastiska ö skapad av vulkankrafterna.
Ön har en form av en hästsko med fyra vulkaniska öar i sitt innandöme -"calderan" som präglas
av ett ännu blåare hav än utanför Santorini. På kratrarnas stup skapade man två pittoreska
städer, Thira och Oia med sina vitmålade hus och kyrkor med blå kupoler. Santorini är berömt
för sina kvalitetsviner, pistagenötter och små goda tomater, tomatsås ärtväxter och pimpsten.
Till Santorini flyger man direkt från Sturup på tre och en halv timme.
Se presentation av Karlo på http://www.photonatura.com/member/karlo_pesjak.html
Tävlingsregler för Östfoto (utdrag)
L

Varje deltagare får lämna in max 3 bilder till varje tävlingsklass
(dia, färg påsikt, svartvitt påsikt).

L

Valfritt tema.

L

Bilderna skall märkas med valfri sexsiffrig signatur.

L

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.

8(10)

Gunnars funderingar
Även i detta nyhetsbrev blir det några avslutande rader från sekreteraren. De får huvudsakligen
handla om ungdomsverksamheten.
Ingen ungdomsledarkurs den här gången heller!
Kursen för ungdomsledare, som skulle ha hållits den 16 – 17 mars, hade återigen lockat endast
tre deltagare, och ABF valde därför att ställa in kursen. Ska vi göra nytt försök? Ja, kanske.
Eventuellt med annan samarbetspartner och kanske med en större målgrupp. Hör gärna av dig
om du har tips eller egna funderingar kring ämnet.
Nu närmast ska vi i alla fall ta och prata om ungdomsverksamhet i klubbarna på en
klubbledarträff längre fram i vår. Mer om den på annan plats i nyhetsbrevet.
Som jag uttryckte det i förra nyhetsbrevet, så är jag helt övertygad om att det finns fotointresse
bland dagens ungdomar. Ett intresse, som har goda förutsättningar för att bli ännu större i och
med den digitala teknikens landvinningar. Min övertygelse är också att om vi dels hittar vägar
att nå ut till ungdomarna, och dels har verksamhet som är anpassad till deras önskemål, så
kommer vi också att kunna locka mycket fler unga människor till fotoklubbarna.
Kanske måste vi anpassa vår mötesverksamhet.
Kanske bör vi ha olika typer av klubbträffar. Jag menar inte att vi ska isolera generationerna
från varandra. Visst ska vi ha klubbträffar som vänder sig till alla åldrar, men jag tror nog att
det också behöver anordnas verksamhet som i första hand vänder sig till ungdomarna. Det kan
ske i form av utflykter, temaaftnar med mera.
Kanske kan även några klubbar gemensamt anordna någon form av lägerverksamhet en eller
ett par gånger per år. Vi skulle också kunna ha samarbete över distriktsgränserna för den typen
av arrangemang.
Ordet kanske återkommer som du ser många gånger texten. Det beror på att jag själv känner
mig mycket osäker om vad som är den bästa vägen att gå för att lyckas med målsättningen att
föryngra fotoklubbarna. Vad jag instinktivt känner är att om fotoklubbsverksamheten ska ha en
chans att överleva måste något göras. En sak som vi också måste ha helt klart för oss, det är
att det behövs personer, som är villiga att ställa upp och jobba för den här saken. All
verksamhet kräver arbetsinsatser.
En annan viktig sak att tänka på är att strävan att locka till oss ungdomar, absolut inte får ske
på sådant sätt att vi gamla inte längre känner oss hemma i vår klubb.
Ja, det var lite tankar att fundera över. Förhoppningsvis ses vi på klubbledarträffen och
förhoppningsvis behöver jag inte använda ordet kanske lika många gånger i nästa nyhetsbrev.
Till dig som läser detta före påsk säger jag Glad påsk !
Till dig som inte hinner få nyhetsbrevet i din hand före påsk, får jag komma med en
förhoppning om att påsken varit bra.
Tack för den här gången!
Gunnar Berglund
Sekreterare
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Faktaruta
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Studiesamordnare:
Hemsida:
E-post:
Adress:

Conny Andersson, 013 - 10 40 51, conny@conny.nu
Kalle Palmaer, 0370-81527
Gunnar Berglund, 0141-52125, gunnar.014152125@telia.com
Sören Andersson, 0381 - 214 22
Ingemar Karlsson, 0141-57486
Mats Jungmyren, 070 - 515 89 82, mats.jungmyren@telia.com
http://www.fotoklubben.nu/ofd/
ofd@fotoklubben.nu
Östsvenska Fotodistriktet
c/o Gunnar Berglund
Kråkrisvägen 1A
591 34 Motala
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