ÖSTSVENSKAN 2015

ÖFD-nytt

Huskvarna Fotoklubb arrangerade i år Östsvenskan
och redovisningen av tävlingen skedde i samband
med ÖFDs årsstämma som hölls i Smedbyn i
Huskvarna söndagen den 22 mars.

Årgång 15 nr 1
2015

Arrangörsklubben kammade hem en hel del av
priserna och blev därmed bästa klubb i alla tre
klasserna. GRATTIS!!

Östsvenska Fotodistriktet (ÖFD) arbetar för anslutna klubbmedlemmars vidareutveckling inom fotokonsten bl.a. genom
årliga

seminarier

och

genom

fototävlingen

Östsvenskan.

Vi arbetar också för utökat samarbete mellan klubbarna i

Resultatet finns med i detta nyhetsbrev.

distriktet genom att via hemsidan www.ofd-fotoklubbar.se och i
Nyhetsbrevet skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och
utflykter.
Vi gillar särskilt många kontakter med distriktets fotoklubbar
men även med unga och gamla som vill starta en fotoklubb!

Ledare

Östsvenska Fotodistriktets Årsstämma 2016
Det finns ett par klubbar som är intresserade att
arrangera stämman som går av stapeln
söndagen den 3 april 2016. Vi återkommer när det är
helt bestämt vilken klubb det blir.

Då är det dags för det första nyhetsbrevet detta år
2015. Lite sent kanske, men eftersom stämman blev
vid en annan tidpunkt på året så blir det ju så.
Jag får härmed passa på att presentera mig, Laila
Mikalsen Sundström (Eksjö FK), som ny ordförande
för östsvenska fotodistriktet.
Jag har aldrig tidigare haft ett sådant här stort
uppdrag, men måste medge att det är lite spännande.

Bilderna ska poststämplas senast den 8 februari 2016.
Till tävlingen har det gjorts lite förändringar i klass A.

Klass A – Påsiktsbilder.
Enstaka bild fritt tema. Max 2 bilder.

Klass B – Digitalbilder.

Nu är det vår och förhoppningsvis en underbar
sommar som står för dörren som gör att man bara vill
vistas utomhus.
Önskar er alla en trevlig sommar.

Kollektion 3 bilder.

Klass C – Digitalbilder.
Enstaka bild tema: Människa/människor. Max 2
bilder.

Laila Mikalsen Sundström.
Ordförande

Deltagaravgiften utgörs av 60 kr per klass och
deltagare för medlemmar i ÖFD.

Dags att betala in medlemsavgiften till Östsvenska
fotodistriktet. 10 kr/medlem i er klubb.
Från 2016 höjs avgiften till 15 kr/medlem.

Ordförande

Vice. Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Laila Mikalsen Sundström
070-563 77 60

Dag Haugum
070-630 29 60

Sören Andersson
070-331 87 50

Anneli Sjöberg
073-045 90 07

Mats Larsson Kindeland
070-715 27 37

ordforande@ofd-fotoklubbar.se

vordforande@ofd-fotoklubbar.se

kassor@ofd-fotoklubbar.se

sekreterare@ofd-fotoklubbar,se

ledamot1@ofd-fotoklubbar.se

Aktivitetsansvarig

Adress

E-post

ÖFD-nytt

Mats Larsson Kindeland

Östsvenska Fotodistriktet
c/o Laila Mikalsen Sundström
Slättenborgsvägen 19

info@ofd-fotoklubbar.se

Utkommer med två nummer per år maj och oktober.

575 34 Eksjö

www.ofd-fotoklubbar.se

Org.nummer

Årsavgift / klubb

Plusgiro

802469-6646

10:- kr / medlem

27 69 93-3
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Vi skriver gärna om Er klubbaktivitet och hjälper
Gärna er klubb att synas samt anordnar seminarier
Inom fotografi.
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STYRELSEN

Ordförande
Laila Mikalsen Sundström
Eksjö FK
070-563 77 60
ordforande@ofd-fotoklubbar.se

Vice Ordförande
Dag Haugum
FK Norrköping
070-630 29 60
vordforande@ofd-fotoklubbar.se

Jag började intressera mig för fotografering redan som barn. Fick min
första kamera av min bror, en pocketkamera som jag hade jag mycket
glädje av.
Jag köpte systemkamera ganska sent i livet, mitten av 80-talet. Då
satte fotograferande mer fart och ännu mer sedan den digitala världen
öppnade sig för mig och jag hade min första digitala kamera i hand
kring år 2000.
Har ett enormt brinnande intresse för fotografering och bilder. Tycker
det är spännande att titta på bilder och även bedömma bilder åt andra
klubbar, något som vi i Eksjö FK får i uppdrag med jämna mellanrum.

Dag Haugum heter jag och är medlem i Fotoklubben Norrköping. Min
pappa fotograferade mycket dia och det var nog där som mitt
fotointresse vaknade. Det dröjde dock till 25-års åldern innan
fotograferandet tog riktig fart. Så till den milda grad att jag under en
period jobbade med foto, bildspel och video på heltid i eget företag.
Företaget finns kvar, men nu driver jag verksamheten mer på
hobbynivå.
Jag räknar mig till kategorin landskapsfotografer, men försöker att hålla
bredden även inom andra motivområden. Som fotograf letar man
ständigt efter nya sätt att skildra sin omgivning och tvingas hela tiden
att tänka nytt. Det är en av de positiva sakerna med fotograferandet.

Ordförande mm i Ingatorps FK.
Jag har genom åren plåtat mest dia med tele och makro, men numera
fotar jag bara digitalt.
Gillar enkla rena bilder gärna med viss koncentration på något.
Mitt bidrag till distriktet är först och främst att få debet och kredit att gå
ihop, och gärna ge ett överskott till framtida gemensamma aktiviteter för
klubbarna i distriktet.

Kassör
Sören Andersson
Ingatorp FK
070-331 87 50
kassor@ofd-fotoklubbar.se
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Sekreterare
Annelie Sjöberg
Eksjö FK
073-045 90 07
sekreterare@ofd-fotoklubbar.se

Ledamotaktivitetssamordnare
Mats Larsson Kindeland
Linköpings FK
070-715 27 37
ledamot1@ofd-fotoklubbar.se

Jag har varit med i styrelsen i ÖFD sedan tidigare och tycker att det är
ett viktigt uppdrag. Ser fram emot att få arbeta med den här nya
styrelsen.
Att fotografera har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag fotograferar i
princip allt.
Har haft fotouppdrag inom bröllop, musikkonserter, restaurangmiljö och
mat! Att fotografera mat är nog bland det svåraste man kan göra. Det
ska nämligen se gott ut på bilderna och det är där svårigheten ligger.
Att fotografera natur är "lättare".
Att göra fotoböcker är något som jag "brinner" för och det
rekommenderar jag alla att göra!

Mitt aktiva fotograferandet började med att jag köpte en systemkamera i
början av 70-talet, en Konica T3, som användes under många år.
Jag köpte min första digitala systemkamera 2010.
Den digitala tekniken hade utveckladats enormt och en ny värld
öppnades genom att man kunde betydligt enklare redigera och spara
bilderna i datorn.
Jag fotograferar gärna i projektform där man planerar, fotograferar och
redigerar bilden som blir till en slutprodukt.
Jag lär mig något nytt varje gång jag tar fram kameran eller sitter med
bilderna vid datorn.
Mitt brinnande intresse för fotografering och bilder har gjort att jag är
med i några fotoklubbar ”Linköpings fotoklubb” och ”Restad fotoklubb”
där vi bl.a. diskuterar bilder, ger varandra lite tips och idéer samt att
man kan prata foto med goda vänner.

Vi återkommer med namn på suppleanter i styrelsen när det helt blir klart vilken
klubb som arrangerar stämman 2016.
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I påsiktsklassen blev Huskvarna Fotoklubb bästa klubb.
1:a placeringen, Gert Eliasson, Söderköpings Fotoförening
2:a placeringen, Sture Sternegård, Huskvarna Fotoklubb
3:a placeringen, Ann-Britt Farmare, Vetlanda Fotoklubb
I projektionsklassen blev Huskvarna Fotoklubb bästa klubb.
1:a placeringen, Maggie Rolfson, Huskvarna Fotoklubb
2:a placeringen, Lennart Olsson, Vetlanda Fotoklubb
3:a placeringen, Bertil Eriksson, Vetlanda Fotoklubb

I temaklassen - kontraster blev Huskvarna Fotoklubb bästa klubb.
1:a placeringen, Sture Sternegård, Huskvarna Fotoklubb
2:a placeringen, Marianne Lindblom, Vetlanda Fotoklubb
3:a placeringen, Jenny Persson, Huskvarna Fotoklubb
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KOLLEKTION KLASS A – PÅSIKTSBILDER

1:a placeringen, Gert Eliasson, Söderköpings Fotoförening
Filmisk meditativ vacker stämning
Här ger fotografen oss glimtar av en kultur, ett land, ett folk som jag vill veta mer om
Ensamheten blir poetiskt vacker
Kompositionen, det måleristiska landskapet, mannens bara fötter, årans sakta rörelse i vattnet
Livsberättelse med en annan tidsrytm än våran, jag vill se den här "“filmen“
Fotografen har fångat en känsla, en återspegling av livet

2:a placeringen, Sture Sternegård, Huskvarna Fotoklubb
Det som fångar mig här är historien, kompositionen, färgerna, ljuset mot plåten, det ödesmättade
Känslan av sorgsenhet och tomhet, en bildserie som ställer frågor
Naturen får ta över det som människan lämnar efter sig
En epok i västvärlden, bildserien ger eftertanke
Fotografen har fångat det vackra i matrealet, och en slags stolthet av att ha burit ett samhälle

3:a placeringen, Ann-Britt Farmare, Vetlanda Fotoklubb
Kroppen, den evigt avbildade, fascinerande och så media fokuserad
Människan mäts, bedöms och görs om tills perfektionen når sin smärtgräns
Ett konstnärligt arbete som fotografen här ombildar till sitt eget
Fotografen väcker samhällsaktuella frågor
Vilka är vi? Vilka vill vi vara? Vart är vi på väg?
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KOLLEKTION KLASS B – PROJEKTIONSBILDER

1:a placeringen, Maggie Rolfson, Huskvarna Fotoklubb
Foto: Annelie Sjöberg, Eksjö FK

De här tre bilderna kom tidigt att intressera mig i mitt juryarbete. Jag ”vred och vände” på dem för att
försöka se om det var något som skapats i datorn. Men det är det inte. På sista bilden kan man längst
bort i allén se en man som är ute och rastar sina hundar och det bevisar definitivt ”äktheten”. Fotografen
bakom kollektionen måste verkligen ha lagt ned mycket arbete för att få till det här resultatet. Observera
att bussen finns med på alla tre bilderna vilket jag tycker är lite av pricken över det berömda i:et.

2:a placeringen, Lennart Olsson, Vetlanda Fotoklubb
Enligt min uppfattning en bra sammansatt bildkollektion. Startbilden är en helbild som berättar om var
det är, för det är väl i Louisiana i danska Humlebaek, och de två följande bilderna är den variation,
halvbild och närbild, som en kollektion bör ha. Även om nu den sista bilden inte är en riktig närbild utan
faktiskt en soffa. Den ikoniska läppformad soffan baseras på Salvador Dalis berömda Mae West soffa
från 1936.

3:a placeringen, Bertil Eriksson, Vetlanda Fotoklubb
Ja, vad ska man säga mer än att det är en trevlig kollektion med det rykande loket, observera att det
lyser i de nedre strålkastarna, vilket ger det annars ganska kompakt svarta området lite liv, den glada
lokföraren och den stinsarm som snart ska vinka av det gamla tågsättet.
Bilden på stinsspaden väcker ett bildminne hos mig från 1970-talet. Iggesunds Bruk var ett stort
pappersföretag i Hälsingland som exporterade sina varor med hjälp av järnvägsvagnar. En kreativ PRkonsult kom på den briljanta idén att låta en stins bli symbol för det framgångsrika företaget. Jag fick
uppdraget att fotografera stinsen då han stod på perrongen och vinkade med sin spade. Bilden
publicerades på en helsida i Svenska Dagbladet med en text om stinsen Sten Anderssons mödosamma
arbetsdagar beroende på ”Brukets” enorma säljframgångar.
En vecka, tio dagar senare, kom det en ny bild med samma stins, då med sin ”vinkarm” vilande i en
mitella och en annan text som berättade att nu måste stationsinspektor Sten få en kollega för det är
ingen hejd på Iggesunds Bruks export-framgångar.
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TEMA KONTRASTER KLASS C – PROJEKTIONSBILDER

Det här var den bild som jag redan vid första
genomtittningen tippade som min vinnare. Och den
höll även vid senare jämförelser. Så det är en klar
vinnarbild. En bild med få element. Men en bild
skapad av fotografen som gör att man funderar och
funderar. Vad är det jag ser? För mig är bra
fotografi bilder som ställer frågor!

1:a placeringen, Sture Sternegård, Huskvarna Fotoklubb

Utelämnandet av färg gjorde att bildens
blickfång blev mycket tydligt. Hundens och
pojkens blick/uttryck är nästan identiska.
Man fastnar i bilden och vill titta om och om
igen. BRA! Sådan husse sådan hund …

2:a placeringen, Marianne Lindblom, Vetlanda Fotoklubb

Återigen en bild som ställer frågor.
Linjespel, form, kontrast.
Spännande. Man förstår inte riktigt
vad det är man ser - galler, en
fasad och upprepningen av
fasaden som får en svängande
form. Spegelbild? En bild som man
inte bli klok på :)

3:a placeringen, Jenny Persson, Huskvarna Fotoklubb

ÖFD-nytt, årgång 15 nr 1

Maj 2015

7 / 15

ÖFD-nytt, årgång 15 nr 1

Maj 2015

8 / 15

ÖFD-nytt, årgång 15 nr 1

Maj 2015

9 / 15

ÖFD-nytt, årgång 15 nr 1

Maj 2015

10 / 15

ÖFD-nytt, årgång 15 nr 1

Maj 2015

11 / 15

ÖFD-nytt, årgång 15 nr 1

Maj 2015

12 / 15

Årsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014
Årsmötet/stämman
27 oktober 2013 var årsmötet förlagd i Eksjö på kyrkbacksgården.
Östsvenska fototävlingen hölls i samband med stämman.
Möten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten. Konstituerande möte samt styrelsemöte den
18/1-14 i Huskvarna fotoklubbs lokaler. Styrelsemöte den 15/6-14 i Rimforsa påFoto:Neva
book & pics.
Annelie Sjöberg, Eksjö FK
Styrelsemöte via skype den 4/9-14.
Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet utgavs 2 gånger under 2014. 20 februari och 20 november.
Seminarium
Det var 10 års jubileum för seminariet. Det hölls i Eksjö även detta år.
Denna gång fick man lära sig att göra bildspel på ett bildberättande sätt med teman: Ljus, Människor,
Arkitektur, Nära, Kontraster och Trä(d).
Det var ca 15 deltagare.
Medlemmar
Distriktet hade vid stämman 16 medlemsklubbar.
Med denna redovisning tackar styrelsen för det gångna året.

Peter Jansson, Ordförande
Dag Haugum, Viceordförande
Sören Andersson, Kassör
Annelie sjöberg, Ledamot
Laila Mikalsen Sundström, Ledamot

Förmåner för fotoklubbister inom Riksförbundet Svensk Fotografi
Riksförbundet Svensk Fotografi jobbar aktivt för att öka medlemsnyttan för sina medlemmar, genom att knyta
samarbetspartners till RSF får vi som medlemmar förmånliga rabatter.
Läs gärna mer om våra samarbetspartners här: http://rsf-fotoklubbar.org/medlemsservice/samarbete.html/
Glöm inte bort att titta tillbaka - informationen uppdateras och förändras kontinuerligt.

Styrelsen
ÖFD-nytt, årgång 15 nr 1
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Medlemsregister
Ankarsrums fotoklubb (24)
c/o Stellan Karlström
Spiksmedsvägen 31
590 90 ANKARSRUM
Medlemsantal………………...: 19
Hemsida…..: www.ankarsrumsfotoklubb.se

Ordförande .... : Stellan Karlström
E-post ............. : stellan.karlstrom@ankarsrumsfotoklubb.se

Telefon ...... :

072-329 19 21

Kontaktperson : Stellan Karlström
E-post ............. : stellan.karlstrom@ankarsrumsfotoklubb.se

Telefon ...... :

072-329 19 21

Ordförande .... : Ove Haglund
E-post ............. : ordf@borensfotoklubb.se

Telefon ...... :

070-376 30 19

Kontaktperson : Bror Johansson
E-post ............. : sekr@borensfotoklubb.se

Telefon ...... :

073-668 26 19

Ordförande .... : Vagn Liest
E-post ............. : liest@telia.com

Telefon ...... :

0381-168 58

Kontaktperson : Laila Mikalsen
E-post ............. : mikalsen.laila@gmail.com

Telefon ...... :

070-563 77 60

Ordförande .... : Niklas Svensson
E-post ............. : mail@nicro.se

Telefon ...... :

070-6525350

Kontaktperson : Niklas Svensson
E-post ............. : mail@nicro.se

Telefon ...... :

070-6525350

Ordförande .... : Karl-Inge Arvidsson
E-post ............. : - - -

Telefon ...... :

0495-134 53

Kontaktperson : Jan Karlsson
E-post ............. : 049549877@telia.com

Telefon ...... :

070-609 29 33

Ordförande .... : Kerstin Ericsson
E-post ............. : kerstin.hva@live.se

Telefon ...... :

070-336 61 85

Kontaktperson : Kerstin Ericsson
E-post ............. : kerstin.hva@live.se

Telefon ...... :

070-336 61 85

Ordförande .... : Sören Andersson
E-post ............. : anderssonsoren3@gmail.com

Telefon ...... :

070-331 87 50

Kontaktperson : Sören Andersson
E-post ............. : anderssonsoren3@gmail.com

Telefon ...... :

070-331 87 50

Ordförand ...... : Torbjörn Karlsson
E-post ............. : info@kisafotoklubb.se

Telefon ...... :

070-560 03 02

Kontaktperson : Torbjörn Karlsson
E-post ............. : info@kisafotoklubb.se

Telefon ...... :

070-560 03 02

Ordförand ...... : Hanna Lundin
E-post ............. : ordforande@linkopingsfotoklubb.se

Telefon ...... :

013-14 73 11

Kontaktperson : Mats Larsson Kindeland
E-post ............. : mats_lk@linkopingsfotoklubb.se

Telefon ...... :

070-7152737

Borens fotoklubb (34)
Mårdstigen 1C
590 29 BORENSBERG
Medlemsantal………………...: 32
Hemsida…..: www.borensfotoklubb.se

Eksjö fotoklubb (21)
c/o Laila Mikalsen
Slätborgsvägen 19
575 34 EKSJÖ
Medlemsantal………………...: 19
Hemsida…..: www.eksjofotoklubb.se

Fotoklubben Norrköping (22)
c/o Niklas Svensson
Kungsgatan 19
602 20 NORRKÖPING
Medlemsantal………………...: 71
Hemsida…..: www.fotoklubbennorrkoping.se

Hultsfredsbygdens fotoamatörer (20)
c/o Karl-Inge Arvidsson
Rekrytstigen 15
577 36 HULTSFRED
Medlemsantal………………...: 37
Hemsida…..: pub.hultsfred.se/hfa

Huskvarna fotoklubb (32)
Erik Dahlbergsgatan 8B
561 31 HUSKVARNA
Medlemsantal………………...: 88
Hemsida…..: www.huskvarnafotoklubb.se

Ingatorps fotoklubb (27)
c/o Sören Andersson
Storgatan 13
570 31 INGATORP
Medlemsantal………………...:
Hemsida…..: - n/a -

10

Kisa fotoklubb (17)
Axhult Östorp
590 39 KISA
Medlemsantal………………...: 45
Hemsida…..: www.kisafotoklubb.se

Linköpings fotoklubb (29)
c/o Mats Larsson Kindeland
Grindstugevägen 75
589 29 LINKÖPING
Medlemsantal………………...: 48
Hemsida…..: www.linkopingsfotoklubb.se
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Oskarshamns fotoklubb (10)
c/o Lars-Olof Jonsson
Laxöringsvägen 8
570 90 PÅSKALLAVIK
Medlemsantal………………...: 16
Hemsida…..: oskarshamnsfotoklubb.blogspot.se

Ordförande .... : Ingrid Strömberg
E-post ............. : oskarshamnsfotoklubb@live.se

Telefon ...... :

0491-166 13

Kontaktperson : Ingrid Strömberg
E-post ............. : oskarshamnsfotoklubb@live.se

Telefon ...... :

0491-166 13

Ordförande .... : Karin Sandh
E-post ............. : info@glesbygdsphoto.se

Telefon ...... :

0122-301 91

Kontaktperson : Karin Sandh
E-post ............. : info@glesbygdsphoto.se

Telefon ...... :

0122-301 91

Ordförande .... : Gert Eliasson
E-post ............. : gert.eliasson@telia.com

Telefon ...... :

073-418 63 42

Kontaktperson : Gert Eliasson
E-post ............. : gert.eliasson@telia.com

Telefon ...... :

073-418 63 42

Ordförande .... : Mikael Lund
E-post ............. : mikael@mikaellund.com

Telefon ...... :

072-7167936

Kontaktperson : Mikael Lund
E-post ............. : mikael@mikaellund.com

Telefon ...... :

072-7167936

Ordförande .... : Karl Palmaer
E-post ............. : kallepalmaer@hotmail.com

Telefon ...... :

070-349 57 68

Kontaktperson : Karl Palmaer
E-post ............. : kallepalmaer@hotmail.com

Telefon ...... :

070-349 57 68

Ordförande .... : Paula Jonsson
E-post ............. : pp_jonsson@hotmail.com

Telefon ...... :

0120-106 25

Kontaktperson : Paula Jonsson
E-post ............. : pp_jonsson@hotmail.com

Telefon ...... :

0120-106 25

Ordförande .... : Gunnar Stenberg
E-post ............. : gunnar.stenberg@outlook.com

Telefon ...... :

070-311 65 00

Kontaktperson : Gunnar Stenberg
E-post ............. : gunnar.stenberg@outlook.com

Telefon ...... :

070-311 65 00

Restad fotoklubb (13)
c/o Karin Sandh
Backa
617 90 SKÄRBLACKA
Medlemsantal………………...:
Hemsida…..: - n/a -
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Söderköpings fotoförening (11)
c/o Gert Eliasson
Nektergalsstigen 4
614 31 SÖDERKÖPING
Medlemsantal………………...: 43
Hemsida…..: www.soderfoto.se

Vetlanda fotoklubb (14)
c/o Mikael Lund
Storgatan 39C
574 31 VETLANDA
Medlemsantal………………...: 42
Hemsida…..: www.vetlandafotoklubb.se

Värnamo fotoklubb (15)
c/o Karl Palmaer
Växjövägen 2D
331 32 VÄRNAMO
Medlemsantal………………...: 39
Hemsida…..: www.varnamofotoklubb.se

Åtvidabergs fotoklubb (16)
c/o Paula Jonsson
Ringvägen 6
597 31 ÅTVIDABERG
Medlemsantal………………...: 71
Hemsida…..: www.atvidabergsfotoklubb.se

Östergötlands Naturfotografiska Sällskap (18)
c/o Gunnar Stenberg
Vasavägen 19
595 52 MJÖLBY
Medlemsantal………………...: 40
Hemsida…..: www.naturfotografiskasallskapet.se

Länkar värda att besök:
RSF – Riksförbundet Svensk Fotografi:
http://www.rsf-fotoklbbar.org

SDF – Selskabet for Dansk Fotografi:
http://www.sdf.dk

Bo Cederwalls blogg: (Riksförbundets ordförande)
http://Internationellasalonger.blogg.se

NSFF - Norsk Selskap För Fotografi
http://www.nsff.no

Videokurser för fotografer:
http://www.moderskeppet.se

FIAP - International Federation of Photographic Art
http://www.fiap.net

Fotosidan
http://www.fotosidan.se

PSA - Photographic Society of America
http://www.psa-photo.org

Youtube - Photoshop Tutorials:
https://www.youtube.com/channel/UC6lrxMZggMaN1u2V9N2-zrQ

UPI - United Photographers International
http://www.upiphoto.eu
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