ÖFD-nytt

Inbjudan till en Klubbledarträff i Eksjö
Söndagen den 22 januari 2017
kl. 11,00-15,00

Årgång 16 nr 3
2016

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
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!

En heldags träff med aktuella klubbfrågor bl.a.
 Hur kommunicera mellan klubbarna
 Öka medlemsantalet
 Få in ungdomar i verksamheten
 Styrelsen information om regelverk,
märkning och hantering av inlämnandet
bilder till Östsvenskan
 Östsvenska Fotodistriktets verksamhet i
framtiden

Se sid 10

Ordföranden har ordet
Året som gott har säkert varit intensivt för
många med många fototillfällen som har avlöst
varandra. Jag tycker att man ibland kommer in i
stillestånd när det gäller fotograferandet. Det är inte
det viktigaste man har just då. Vi har i ju olika faser i
livet och de kanske inte alltid är synkade.
Men lugn, fotograferandet är ofta och för
många en hobby, med ett livslångt lärande som
utvecklar både bildsinnet och kreativiteten.

Årsstämma och Östsvenskan
arrangeras 2017 av Värnamo Fotoklubb
Söndagen den 2 april 2017.

Jag tror att det däremot är viktigt att lära sig
att se bilder för vad de är. Vi överöses av fantastiska
bilder men också av mindre bra alster. Vem nu det
är som skall bedöma detta? Det viktiga kan vara att
lära sig se bilder med lite skepsis, framförallt när
gäller bilder som skall visa ”sanningen”. Vi har ju alla
olika referensramar och erfarenheter med oss.

Klass C – Projektion/digitalbild

Man skall ha roligt med sin hobby oavsett
vilket ändamål man har med sitt fotograferande.
Vi från Östsvenska Fotodistriktet önskar Er alla ett
riktigt Gott Nytt Fotoår

Mats Larsson Kindeland

Tävlingsklasserna kommer att vara följande:
Klass A – Påsiktsbilder.
Påsikt kollektion om 3 bilder, fritt tema.
Klass B – Projektion/digitalbild

Enstaka bild max 2 bilder, fritt tema.
Enstaka bild max 2 bilder, tema ARKITEKTUR.
Se vidare sid 3-7
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Information från styrelsen
Här kommer nyhetsbrevet, ÖFD-nytt 2016-03 med lite information om vad som händer/
har hänt i Östsvenska Fotodistriktet.


Årsstämman och fototävlingen Östsvenskan kommer att arrangeras av Värnamo
Fotoklubb och gå av stapeln söndag den 2 april 2017 i Värnamo. Kontaktperson för
Östsvenskan är Kalle Palmér suppleant@ofd-fotoklubbar.se (sid 3-4)



Vi har jobbat fram och uppdaterat Allmänna Reglerna som gäller vid Östsvenskan. Dessa
är omskrivna för att försöka få dessa lite mer lättförståeliga. (sid 5-7)



Den 22 oktober hade vi Workshop i Adobe Lightroom, ett samarbete med Moderskeppet
och Östsvenska Fotodistriktet. Workshopen hölls i anslutning till Moderskeppets lokaler
i Jönköping.



Vi planerar för en ledarträff söndagen den 22 januari i Eksjö tid 11-15. (sid 10)



Ankarsrums Fotoklubb firade sitt 25 års jubileum med en trevlig mässa den (se 8-9)



Nytt på hemsidan är aktivitetskalendern på första sidan med distriktets aktiviteter.
Styrelsen uppmaning till distriktets fotoklubbar att höra av sig med aktiviteter så kan vi
lägga in dessa i kalendern som nu finns på förstasidan. Vi har begränsat det till att gälla
enbart för aktiviteter för anslutna Fotoklubbar och aktiviteter i ÖFD:s och RSF:s regi.



Östsvenska Fotodistriktet finns på Facebook



Vi har lyft fram ”Anslutna klubbar” till listen överst på hemsidan, se websida:
http://www.ofd-fotoklubbar.se/



Klubbansvariga uppmanar vi att titta på ÖFD:s hemsida så att era kontaktuppgifter
stämmer och om det behövs någon ändring, maila till Laila Mikalsen Sundström de rätta
uppgifterna, sekreterare@ofd-fotoklubbar.se.



Till sist en uppmaning till den som tar emot informationen från Östsvenska
Fotodistriktet att ni verkligen skickar den vidare, helst via mail, till alla
medlemmarna i klubben.
Det är det enda sättet vi idag kan kommunicera på, till varje medlem.
Vi engagerar oss och försöker att bedriva samt genomföra aktiviteter som
vi tror att många fotografer i distriktet är intresserade av och då är det
viktigt att alla får den informationen.
Tack för all hjälp med detta!

Vänligen
Styrelsen Östsvenska Fotodistriktet
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Inbjudan till Östsvenskan och Årsstämman
Arrangörsklubb: Värnamo Fotoklubb.
Plats: Tallnäs Stiftsgård (öster om Skillingaryd)
Tid: söndagen den 2 april kl. 10:00
Föranmälan om deltagande önskas, klubbvis, senast den 26 mars 2017. Fika serveras
på för- och eftermiddag och betalas vid ankomst, pris kaffe och fralla 50 kr eller kaffe
och kaka 30 kr. Lunch ska föranmälas, och betalas på plats, pris 150 kr. Meddela vid
anmälan kött, fisk eller vegetariskt.
Anmälan skickas klubbvis till anmalan@ofd-fotoklubbar.se
Anmälan efter den 26 mars kontakta Kalle Palmaer mob 072-25 27 720.
Tävlingsklasser och Allmänna Regler, sid 4-7

Klubbvis inskickade påsiktsbilder, tävlingsbilder, skall vara poststämplade och
märkes ”Östsvenskan” senast den 6 februari och skickas till:

Kalle Palmaer
Nederby skogslund
331 93 Värnamo
Digitalbilder kan skickas på med USB eller mailas till digitalbild@ofd-fotoklubbar.se
senast den 6 februari 2017 tillsammans med anmälningsblankett (kommer att skickas
ut till tävlingsansvarig/ordförande i klubben).

Värnamo Fotoklubb
Klubben har anor från 1942 då den bildades och har i dag ca 40 medlemmar. Vi är
naturligtvis medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF och tillhör Östsvenska
Fotodistriktet. Värnamo Fotoklubb vill verka för amatörfotografin som kontakt mellan
olika grupper och öka intresset för den fotografiska tekniken och bilden, så väl som
för den analoga fotografi tekniken och den nya digitala tekniken. Under årens lopp
har Värnamo Fotoklubb blivit känd som en aktiv klubb som ofta får
bedömningsuppdrag av tävlingsbilder från andra föreningar.
Flera av medlemmarna har med stor framgång deltagit i RIFO:s årliga tävlingar.
Kontakten med andra klubbar tycker vi är viktig och där har Värnamo Fotoklubb varit
initiativtagare till ”Storfototräffen” vilket är en tävling mellan ett antal klubbar,
”Storfototräffen” påbörjades 1972 och har varit igång i obruten följd sedan dess, från
starten var 10 klubbar anslutna. Utflykter och en och annan fotoresa försöker vi att
ordna varje år. Vi har en permanent fotoutställning i skyltfönstret hos Handelsbanken
i Värnamo på Myntgatan.
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Östsvenska Fototdistriktets tävlingsklasser för Östsvenskan 2017
Klass A – Påsiktsbilder.
Påsikt max 1 kollektion om 3 bilder, fritt tema.
Svart-vit eller färg.
Svartvita bilder och färgbilder kan kombineras.
Collage, handkolorerade eller digitalt framställda bilder får deltaga.
Bildernas storlek inkl. eventuell passepartout får ej överskrida 30x42 cm.
Bilderna skall vara monterade.
Även en digital projektionsbild skall skickas in, för visning vid presentationen.
Varje kollektion märkes enl. Allmänna regler, se Märkning av bilder.
Övrigt enl. Allmänna regler
Klass B – Projektion/digitalbild
Enstaka bild max 2 bilder, fritt tema.
Svart-vit eller färg.
Projektionsbilderna (inkl. scannade dia eller negativ) ska uppfylla längsta sida om max 2000
pixlar.
Formatet på bilden ska vara jpeg och storleken skall inte överskrida 2 megabyte.
Bilder som saknar färgprofil anses använda profilen sRGB.
Projektionsbilder märkes i filnamnet enl. Allmänna regler, se Märkning av bilder.
Övrigt enl. Allmänna regler
Klass C – Projektion/digitalbild
Enstaka bild max 2 bilder, tema ARKITEKTUR.
Svart-vit eller färg.
Projektionsbilderna (inkl. scannade dia eller negativ) ska uppfylla längsta sida om max 2000
pixlar.
Formatet på bilden ska vara jpeg och storleken skall inte överskrida 2 megabyte.
Bilder som saknar färgprofil anses använda profilen sRGB.
Projektionsbilder märkes i filnamnet enl. Allmänna regler, se Märkning av bilder.
Övrigt enl. Allmänna regler
Avgift för deltagande i Östsvenskan
Deltagaravgiften utgörs av 60 kr per klass och deltagare.
Avgiften betalas in klubbvis på Östsvenska Fotodistriktets plusgirokonto: 27 69 93-3, med
uppgifter om avsändarklubb.
Anmälan till redovisningen/stämman skickas till: anmalan@ofd-fotoklubbar.se
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Allmänna regler
Östsvenskan
Deltagarna skall vara medlem i de klubbar den avser att tävla för och respektive klubb skall
vara medlem i Östsvenska Fotodistriktet (ÖFD). Deltagare får tävla för en eller flera klubbar.
Deltagarnas inlämnade bidrag skall väsentligen vara olika varandra. Samma bild får endast
användas en gång i en av klasserna.
Tidigare prisbelönade bilder i Östsvenskan och Riksförbundet Svensk Fotografis (RSF)
tävlingar får inte delta.
Arrangörsklubben utser en kvalificerad jury för de olika klasserna. (Östsvenska Fotodistriktet
hjälper till om det blir svårt för arrangörsklubben att hitta en jury).
Juryn är publik och skall meddelas klubbarna i god tid, dock senast en månad före
inlämningsdagen av bidragen.
Juryns beslut kan inte överklagas.
Arrangörsklubben ansvarar för att reglerna följs.

Klasser
Tävlingen Östsvenskan omfattar tre (3) separata klasser: A, B och C.
Beslut om tema, enstaka bild och/eller kollektion, visning av bild påsikt och/eller projektion etc.
för de olika klasserna hanterar Östsvenska Fototdistriktets styrelse tillsammans med den
arrangerande klubben.
Påsiktsbilder
Omfattar tävlingen Påsiktsbild, ska även en Projektionsbild, se nedan, skickas in för visning till
presentationen.
Bildernas storlek inkl. eventuell passepartout får ej överskrida 30x42 cm.
Bilderna skall vara monterade.
Varje bild märkes enl. nedan, se Märkning av bilder.
Kollektionsbilder
Omfattar tävlingen kollektionsbilder oavsett Påsiktsbilder eller Projektionsbilder skall en
Projektionsbild som visar hela kollektionen och i den ordningen som fotografen har tänkt sig till
presentationen också skickas in. Övrigt se Påsiktsbilder / Projektionsbilder.
Varje kollektion märkes enl. nedan, se Märkning av bilder.
Projektionsbilder
Omfattar tävlingen Projektionsbilder (inkl. scannade dia eller negativ) ska bilden uppfylla
längsta sida om max 2000 pixlar.
Formatet på bilden ska vara jpeg och storleken skall inte överskrida 2 megabyte. Bilder som
saknar färgprofil anses använda profilen sRGB.
Projektionsbilder sparas ned och märkes i filnamnet enl. nedan, se Märkning av bilder.
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Märkning av bilder
Varje bild skall vara märkt med klass (A, B, C) därefter klubbkod 2 siffror (återfinns på ÖFD:s
hemsida under fliken ”Anslutna Klubbar”), därefter en egen vald tresiffrig kod och sist en
ordningsföljd (A,B,C) vid kollektionstävlingen används även (D). Märkningen av Påsiktsbilderna
sker på baksidan av bilden och vid Projektionsbilderna märkes bilden i filnamnet med
filändelsen .jpg , se exempel nedan.
Exempel
Kollektion påsikt (i detta exemplet 3 bilder), och tillhör klubb Linköping (kod29), egen vald kod
(987) Det skulle innebära följande för bild 1 = A29987A, bild 2 = A29987B och bild 3 = A29987C
i en 3 bilders kollektion. Samt en Projektionsbild med hela kollektionen (till visning av bilderna i
projektor) som märkes med A29987D.jpg
Exempel
Påsikt (inlämnar 2 bidrag) och tillhör klubb Linköping (kod29), egen vald kod (987) Det skulle
innebära följande för bild 1 = A29987A och för bild 2 = A29987B. Samt en Projektionsbild (till
visning av bilderna i projektor) till varje bild som märkes med A29987D.jpg för bild 1 och
A29987E.jpg för bild 2.
Exempel
Projektionsbild (inlämnar 2 bidrag) och tillhör klubb Huskvarna (kod32), egen vald kod (321) Det
skulle innebära följande filnamn för bild 1 = C32321A.jpg och för bild 2 = C32321B.jpg

Insändande av bilder till Östsvenskan
Tävlingsledaren eller person utsedd av klubben är ansvarig för inlämnandet av klubbens bilder
till Östsvenskan.
Tävlingsledaren eller denna person samlar in alla deltagares bilder från sin klubb och
kontrollerar att bilderna är märkta rätt samt ser till att bilderna kommer arrangörsklubben
tillhanda i rätt tid.
Det är dock alltid den enskilda medlemmen (fotografen) som ansvarar för sin bild.
Bilder som blir diskvalificerade p.g.a. de har inkommit efter sista datum, har felaktig storlek,
är felmärkta eller blir diskvalificerade av annan anledning kommer att uteslutas ur tävlingen.
Inbetalad deltagaravgift återbetalas ej.

Bedömning och kommentarer av bilder
All bedömning utgår från förutsättningarna i de olika klasserna. Alltså en påsiktsbild bedöms
utifrån visning som en påsiktsbild (t.ex. papperskopia) och en projektionsbild bedöms utifrån
visning i dator på skärm eller projektor.
Kollektionerna bedöms som en helhet, oavsett form som deltagaren valt för sin fotografiska
presentation.
Oavsett Klass skall placering 1, 2 och 3 samt diplomerade bilder/kollektion ha en kommentar
från juryn.
All presentation vid Östsvenskan sker digitalt via projektor.

ÖFD-nytt 2016-03

6/10

Utmärkelser
I de olika klasserna A, B, och C utdelas tre (3) plaketter i respektive klass. Plaketterna har
valörerna guld, silver och brons.
Diplom skall utgöra 20% av antalet inlämnade bidrag i respektive klass, avrundat till närmaste
högre heltal, i vardera klass för de bidrag som inte belönas med plakett. Dessutom erhåller
vinnarna av plakett, ett diplom till respektive plakett.
För bästa klubb delas en utmärkelse och ett diplom ut i vardera klass se nedan..

Regler för ÖFD:s klubbpris i Östsvenskan
Klubbpriser skall tillfalla de klubbar som enligt nedanstående poängberäkning erhållit
flest poäng i respektive klass; A, B och C. Ett pris per klass delas ut.
Poängberäkning:
Alla bidrag som belönats med diplom räknas:
Guldplakett ger 8 poäng
Silverplakett ger 6 poäng
Bronsplakett ger 4 poäng
Diplom ger 2 poäng
Om två klubbar hamnar på samma poäng, vinner den klubb som har störst antal
deltagare i tävlingsklassen i förhållande till det totala medlemsantalet i klubben (enligt
inbetald medlemsavgift till ÖFD).

Publicering av bilder
Östsvenska Fotodistriktet äger rätt att i samband med utställningen välja ut bilder för
publicering, samt offentligt visa bilderna utan ersättning. Det är Fotografens ansvar att se till att
bilderna är godkända av eventuellt avbildade personer etc. för publicering på Internet och i
utställningar.

Skador och förlust
Bilderna skall hanteras med största omsorg, dock kommer ingen ersättning att kunna utkrävas
för eventuelle skador eller förluster.

Avgift för deltagande i Östsvenskan
Deltagaravgiften utgörs av 60 kr per klass och deltagare.

Övrigt
I samband med Östsvenskan skall alla Påsiktsbilder ställas ut, alltså även bilder som inte erhållit
något pris.
Samtliga bilder skall visas digitalt, som en Projektionsbild, i samband med redovisningen. Även
bilder som inte fått pris skall visas. Men krav på kommentarer finns inte för bilderna som inte
belönats med minst diplom.
Det är upp till arrangörsklubben att så gott som möjligt leva upp till denna målsättning.
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Resumé över fotomässan i Ankarsrum 2 oktober 2016
Ankarsrums fotoklubb fyller 25 år i år. Redan förra våren började vi fundera på hur vi skulle fira
detta, vi undersökte t.ex. vad det skulle kosta att trycka upp en bok med bilder från de här 25
åren. Men efter att ha undersökt tryckerimarknaden både i Sverige och utomlands så visade det
sig bli för dyrt för en så liten upplaga som vi kalkylerat med.
Istället tillsattes en kommitté som fick jobba fram några förslag till klubbens nästa möte.
Kommittén, som bestod av Leif Sylvan, Stellan Karlström och Göran Johansson, lade fram tre
förslag: ett mini (bara en utställning), ett midi (en utställning med lite kringaktiviteter) och ett
maxi (en fotomässa med inbjudna fotoföretag, vår egen utställning, samt diverse
kringaktiviteter). Efter mycket diskussion beslutade klubben att anta maxiförslaget och
kommittén fick i uppdrag att ta det i hamn.

Två punkter utskilde sig omgående som kritiska för att mässan skulle kunna komma till
stånd: fanns det några fotoföretag som ville komma till lilla Ankarsrum, och hur skulle vi kunna
finansiera arrangemanget? Budgeten som gjordes upp visade att kostnaden för mässan skulle
bli tre gånger större än allt som fanns i klubbkassan.
Men genom ett idogt bearbetande av banken och kommunen, samt diverse andra föreningar
och företag så fick vi löfte om tillräckligt med medel för att kunna gå vidare. Vi kontaktade
fotoföretag inom olika branscher, en del tackade nej på varierande grunder, men några tackade
faktiskt ja. Och plötsligt var det klart, både med finansieringen och de deltagande
fotoföretagen.
Sedan vidtog ett intensivt arbete med att fixa alla praktiska saker, som att bygga
utställningsskärmar, beställa bilder och passande passepartouter till klubbmedlemmarnas
utställningsbilder, sammanställa mässhäften med presentation av klubben och alla utställarna,
samla in bilder från allmänheten, annonsera, och mycket, mycket mer. Mer än 100 punkter på
en Att-Göra-lista betades av, och många hundra timmar ideellt arbete lades ned.
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Lördagen 1 oktober samlades alla medlemmar som hade tid i Folkets Hus i Ankarsrum för att
förbereda och montera upp allt som behövdes inför mässan dagen därpå. Drygt 40
arbetstimmar lades ner den dagen. Men den stora frågan var ändå: skulle det komma några
besökare? Vi är en liten fotoklubb (c:a 15 aktiva) på en liten ort, i en region där det aldrig förr
har hållits en fotomässa. Hur skulle det gå?
Mässdagen 2 oktober infann sig, och fotoföretagen droppade in på morgonen: Nikon Nordic,
Walters Foto, Moderskeppet, Kamda.se och Neva Books. Kl. 11 öppnade mässan, och det
dröjde inte länge förrän lokalerna var fyllda med besökare, liksom parkeringen utanför. Det
diskuterades foto överallt i Folkets Hus, det klämdes på kameror, optik och tillbehör, det
bläddrades i fotoböcker och röstades på bilder i fotoklubbens 60 meter långa utställning. I
biosalongen stod en stor Ultra HD TV som loopvisade ett bildspel med allmänhetens bilder som
skickats in till klubben i förväg.

Kl. 13 skulle Mattias Karlsson Sjöberg, chefen på Moderskeppet, hålla ett föredrag om
fotoprogrammet Lightroom, 50 sittplatser hade iordningställts. Det kom 120 personer! Men det
löste sig med extrastolar och att man även kunde sitta vid TV-visningen och lyssna på Mattias.
När så mässan stängde framåt kvällen kunde fotoklubbens medlemmar summera dagen som
väldigt lyckad. Inget hade gått snett, tvärtom, många hade uttryckt sin uppskattning av
arrangemanget. Även de medverkande fotoföretagen verkade nöjda, även om de naturligtvis
får sälja mycket mer på de stora mässorna.
Text: Leif Sylvan
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Klubbledarträff i Eksjö
Söndagen den 22 januari 2017, kl. 11,00-15,00
Plats: NBV, Norra Storgatan 27 i Eksjö
Målgrupp: Ordförande, ledamöter och tävlingsledare
Senast anmälningsdag 2017-01-18
Anmälan till ordforande@ofd-fotoklubbar.se
Vi bjuder på kaffe och fralla.
Runt lunchtid tar vi en gemensam lunch, till självkostnadspris.
En heldags träff runt aktuella klubbfrågor:
 Hur kommunicera mellan klubbarna
 Öka medlemsantalet
 Få in ungdomar i verksamheten
 Klubbverksamhet
 Styrelsen information om regelverk, märkning och hantering av
inlämnandet bilder till Östsvenskan (viktigt att tävlingsansvarig eller
ansvarig person som hanterar insändandet av tävlingsbilder till
Östsvenskan är med)

 Östsvenska Fotodistriktets verksamhet i framtiden
mm

Frågor om klubbledare träffen kontakta:
Mats Larsson Kindeland
070-7152737
ordforande@ofd-fotoklubbar.se
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