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Medlemsbrev november 2015 
 

 

Välkomna till klubbmöte den 10 november 

 

 
 

 

中國 
 
Xiaomei Liu och Birgitta Holm har rest i Kina, Mittens Rike, 中国. På vårt novembermöte får vi alla 

möjligheten att följa deras resa och höra berättelser om det land som så många har visioner om. Ett land som 

inspirerar och där, mer än 1000 år före vår tidräkning, vetenskap och kultur redan blomstrade. 
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Fotomässan 

 

Eftersom det ändå är jag som skrivit texten till RSF om Fotomässan så utnyttjar jag den här i vårt eget 

månadsbrev.  

 

Fotomässan 2015, den 6 till 8 november, 

är ett fantastiskt tillfälle för landets 

fotoklubbar att visa upp sig under tre 

intensiva dagar i Stockholm. Det är i 

Riksförbundet Svensk Fotografis, RSF:s, 

namn vi samlas kring montern Sveriges 

Fotoklubbar. 

 

I år som tidigare är det 

Stockholmsklubbarna Enskede FK, 

Stockholm FK, Tyresö FK och FK 

Avtrycket som arrangerar, bygger och i 

huvudsakligen bemannar monter och 

aktiviteter. Samarbetet med Fotomässan 

har under flera år fördjupats. Årets två stora gemensamma arrangemang är Fotomässans Selfievägg och 

informationsdisken ”Fråga Här” där vi gemensamt gör vad vi kan för att hjälpa till, svara på frågor om 

fotografi och mycket, mycket annat. 

 

Montern är i år 20 meter lång uppdelad på tre delar. En ”Retro”sektion där vi kommer att visa DIA-bilder 

med en klassisk ”Carousel-projektor” men också bildspel med en digital projektor på en projektionsduk. Från 

landet har nu inkommit en mängd bilder både i gruppen ”Min bästa bild” och i kategorin ”Matbilder”. 

Fantastiska bildspel som kommer att locka besökare att sätta sig ner i vår ”Biosalong” med nostalgikänsla.  

 

Helt bredvid bildvisningarna har vi en fotostudio i miniatyr med två 

omväxlande aktiviteter. Dels porträttfoto med ljussättning, en väldigt 

populär aktivitet på förra mässan, omväxlande med att fotografera mat och 

sätta ljuset rätt vid makrofoto. Matfoto passar speciellt bra detta år då den 

stora matmässan ”Mitt Kök” går helt parallellt med Fotomässan och 

inträdesbiljetterna gäller för båda evenemangen. 

 

Som tidigare har Sveriges Fotoklubbar också en bildvägg. Årets vägg 

består av 9 bilder, 70 x 100 cm, som hänger alldeles bredvid Selfieväggen 

vid ingången till Fotomässan. Så bra placerade har vi aldrig tidigare varit 

med våra bilder. Det går inte att passera in till mässan utan att gå förbi våra 

bilder. Årets monter måste också sägas ha fått en fantastisk plats. Till höger 

om stora scenen där Moderskeppet kommer att ha all sin utbildning och där 

fler av årets event kommer att presenteras. Sveriges Fotoklubbar står i år 

mitt i hetluften bland fotobranschens alla leverantörer av kamerautrustning 

och tillbehör. 

Landets alla fotoklubbar har också haft möjlighet att göra ”posters” för att 

presentera sin verksamhet och ge besökarna inblick i hur klubbarna arbetar. 

I skrivande stund är det drygt 20 posters som kommer att hänga i ett 

”blädderställ” i montern bredvid en stor karta med landets alla fotoklubbar 

som är anslutna till RSF inprickade.  

 

Totalt så bemannar omkring 50 klubbmedlemmar vår monter och sidoaktiviteten ”Selfieväggen” där våra 

klubbister kommer att vara hjälpsamma och ta bilder på besökarna med deras egna kameror. Den som 

försökt att ta en selfie med en systemkamera vet att det är inte så lätt alla gånger. En hjälpande hand kommer 

då väl till pass. På samma gång har vi möjlighet att visa vägen till Sveriges Fotoklubbars monter A05:50. 
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Våra posters som vi presenterar på mässan är fem stycken. Dels en som ska representera klubben och sedan 

fyra stycken som våra fokusgrupper skapat. 

 

 

Förstklassigt arbete som visar vilka duktiga grafiker och fotografer vi har i vår klubb. 

 

KM-4 2015 Tema ”Tal” 

På novembermötet presenteras sista och avslutande delen i årets kommunikationsintensiva KM. Tema är 

”Tal”. De minnesgoda kommer förstås ihåg de två deltävlingarna Telefon och Tidning. Sista inlämningsdag 

för KM-4 är nu framflyttat till den 3 november. 

 

Bedömningen görs av ett domarkollektiv som kommer att träffas på fotomässan där de får sitta och bedöma 

bilderna som påsiktsbilder. 

 

Inlämning av bilder till KM sker som vanligt digitalt till adressen tavling@stockholmsfotoklubb.org. 

Bildernas storlek får vara upp till 2000 pixel breda (eller höga). 

Vattenstämplar eller ditt namn synligt i fotot ska undvikas, bilderna skall vara anonyma för bilddomarna. 

Skicka in bilden i jpg, använd inte raw-format eller zipade filer. Det är mycket bra om du undviker vissa 

saker i filens namn, exempelvis flera punkter eller komman … ,,, även flera mellanslag (tomrum) i filnamnen 

samt nordiska tecken (å, ä och ö) kan ställa till trassel.  

Ett önskemål när du namnger bildfilerna är att inte vara onödigt kortfattad, lägg gärna till delar av ditt namn 

till filnamnet så blir det lättare att hålla isär de olika bidragen. 

 

För deltagande i en etapp får man 1 poäng oavsett om man lämnar in 1 eller 3 bilder. En belönad bild erhåller 

ytterligare 2 poäng. Bild som blir ”Domarens favorit” belönas med ytterligare 5 poäng. 

 

mailto:tavling@stockholmsfotoklubb.org
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Bild till 

Fotomässan. 

Det blev vinnaren i 

KM1 - Bo Hasse 

Gustafsson - som 

fick sin bild till 

fotomässan. Grattis. 

Den kommer att sitta 

på en av 

bildväggarna vid 

ingången till mässan 

i format 70x100 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min Bild – klubbens möte i november 

En ny programpunkt för våra fotomöten. Vi samlar in bilder och bilderna hamnar i ”fotorännan”. Golfare 

vet vad det innebär. Så pratar vi om bilderna på mötet och det vi inte hinner med får stå över till nästa möte. 

Format max 1920 x 1080 och helst under 2 MB så att vår dator laddar upp bilderna med rimlig hastighet. 

 

Lämna in ditt eller dina bidrag till rännan, max 2 bilder per medlem, genom att posta bilderna till 

tavling@stockholmsfotoklubb.org med ämnesrubriken ”fotorännan” så att vi enkelt kan hitta bidragen. 

På klubbmötet väljer vi ut några av bilderna som vi diskuterar.  

 

 

Brutus Östling, måndagen den 16 november 2015 

Bifogat med månadsbrevet ligger också 

en extra kopia på inbjudan till mötet med 

Brutus Östling i Enskede skola. Ett 

informationsbrev som skickats ut separat 

till alla medlemmar. 

 

För dig som är medlem i Stockholms 

Fotoklubb, som är arrangörsklubb 

tillsammans med Enskede, Tyresö och 

Avtrycket, är det gratis inträde.  

 

 

När jag mötte Brutus i Göteborg så sa 

han till mig att: 

– Det är spännande att tala med 

fotoklubbar på det här sättet. Det blir mer 

närgånget och yvigare än när jag föreläser i större sammanhang. Jag får tillfälle att också prata om alla dessa 

andra projekt som jag brinner för. Heavy Metal för att bara nämna ett av alla mina fotografiska snedsprång 

Det finns fortfarande platser kvar även om det redan är över 100 som anmält sig till Brutus föreläsning. Men 

som det står i inbjudan det är först till kvarn som gäller.... 

mailto:tavling@stockholmsfotoklubb.org
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Här en bild ur Brutus bok boken ”Bevingat, Magiska 

möten i fågelmarker” som i år, för tredje gången, gav 

Brutus utmärkelsen Årets Pandabok av WWF. Boken är 

utgiven av Bonniers förlag 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra närmaste möten: 

10:e november 

10:e december 

 

Medlemsavgifter 

Hör gärna av dig till vår kassör Jerker - jerker.hanson@telia.com om du misstänker att du inte betalt 

årsavgiften som är SEK 300:- Betalas enklast till pg 504050-6. Glöm inte att ange ditt namn! 

 

Klubbmöte i Stockholms Fotoklubb den 10 november 2015 

 

Tid:  Klockan 18:30 tisdagen den 10 november. 

Plats: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. 

 

Dagordning (Alla tider är ca-tider) 

18:30 Vi öppnar och välkomnar medlemmar och besökare. 

 Allmän information och resultat från Fotomässan. 

19:00 Xiaomei och Birgitta berättar om Mitten Rike och sina upplevelser tillsammans. 

19:45 Min bild – Fotorännan  

20:00 Kaffe och bullar (30:- som vanligt) 

20:30 KM 4 – Tal – bildvisning och diskussion samt domarnas bedömning 

21:30 Mötet avslutas 

 

 

Fotohälsningar 

Jan Zettergren / för styrelsen 


