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Mars   Cirklar
April  Kyligt
Augusti  Panorering
September Kollektion
November Resa
December Kontakt

Tävlingstema 2017

”Hjördis fattas mig” - Erik berättade och vi- 
sade bilder om sin farfar på senaste mötet

Med sina poetiska och stämningsfulla bilder, ofta 
i motljus och med stor respekt för porträtterade 
personer, underhöll Erik Simander oss på senaste     
månadsmötet. Han berättade och visade bilder från 
flera olika projekt, det mest gripande var säkerligen 
för många bildserien på sin farfar, ”Hjördis fattas 
mig”.

Erik var även domare i klubbmästerskapet, denna 
gång med temat ”Motsatser - kontraster”. Där utsåg 
han Elisabet Lingö till vinnare i projektionsklassen 
och Bo Vading till vinnare i påsiktsklassen.

Klubbens årsmöte ger rum onsdagen den 25 januari.
Den som vill lämna en motion (förslag) ska skicka 
den till ordföranden, Anders Bauer,
mail: anders_g_bauer@hotmail.com
senast den 30 december.

Motioner till årsmötet 

Inbjudan till ”Hands-on”-kursen i Lightroom lör-
dagen den 25 mars kommer ut i början av januari. 
Men boka in datumet redan nu om du är intresserad. 

Hands-on-kurs i Lightroom!

Fotoboksinspiration!

Har du gjort en fotobok under året? Vill du visa 
upp den och inspirera andra i klubben att ta fram en 
egen fotobok? Perfekt, då är det bara att ta med den 
till mötet och berätta lite om den.

Nu när det är två tävlingar, bildduellen och sista 
omgången i klubbmästerskapet, är det extra viktigt 
att du namnger bilderna korrekt. Så vi kör en repe-
tion av förra årets text: 

Det är viktigt att vi kan hålla reda på vem som-
skickat in vilken bild, till vilken tävling man vill   
delta i samt hur många bilder man deltar med.

Det gör man genom att namnsätta sina bildfiler 
på följande sätt: Förnamn Efternamn Tävlingstema 
Bild x av y Ex) Anders Persson ska delta med två bil-
der i månadstävlingen med temat Blött. Han namn-
ger då bildfilerna enligt följande: 
Anders Persson Blött Bild 1 av 2
Anders Persson Blött Bild 2 av 2
Ska ni delta på tävlingarna för Kollektion eller Bild-
duellen anger ni detta istället för Tävlingstema.
Till exempel för Kollektion med tre bilder.
Anders Persson Kollektion Bild 1 av 3
Anders Persson Kollektion Bild 2 av 3 osv

Namnsättning av inskickade bilder

Bildduellen - årets mest spännande tävling!

Vem vinner och vem försvinner? Nu är det dags 
igen för årets mest spännande tävling, bildduellen. 
Du är domare, tillsammans med alla andra mötes-
deltagare. En efter en försvinner bilderna, tills bara 
en vinnare finns kvar.
Du får delta med två bilder, inget tema i bildduellen.

foto: Erik Simander


