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Hej alla fotovänner!

Intresset för foto är större en någon gång, sägs det. 
Och jag ser också att rätt många köper sig avan-

cerad fotoutrustning - utan att nödvändigtvis förstå 
vilket verktyg de håller i handen. Frågan om att ar-
rangera ett grundläggande kurs i att fotografera - att 
använda kameran - dyker upp ständigt oftare. Likaså 
enklare kurs i grundläggande digital bildbehandling. 
Jag har tagit första kontakten med Studiefrämjande 
om ett samarbete under våren för att försöka förverk-
liga dessa önskemål.

Samtidigt kan jag konstatera att Kilafors fotoklubb 
såg sig tvungen att lägga ner - ett smärtsamt, men 

tyvärr nödvändigt beslut. Nu hoppas jag innerligt att 
de som vill fortsätta från Kilafors ansluter sig till Boll-

näs fotoklubb och att vi tillsammans kan utforma klub-
ben för framtiden. I samband med att Kilafors lade ner 
tog vi över en fin passepartout skärare som vi hoppas få 
demonstrerat under våren. Vi fick också ta över kassabe-
hållningen på drygt 6 000 kronor!! Mycket generöst och 
till stor glädje för oss! Tack så mycket!

Första träff detta året är årsmötet 2010-01-28, klockan  
18:30 i lokalen Mangeln, Nygatan 48. Bifogar också 

ett program för våren 2010, samt bestämmelser kring 
DIFO som i år arrangeras i Söderhamn.

Tommy Stokka

Klubbmästarna för 2009 är utsedda och blev följande:

Färg på papper: Thord Ehnberg
Svart-vitt: Bengt Moberg
Jury var Håkan Wallsten och Sture Claesson, Söderhamns 
Fotoklubb

Dia: Hans Strömberg
Jury var Henrik Lang , Bollnäs Fotoklubb

Digitalt: Elisabeth Gustavsson
Jury var Johanna Syrén, Bollnäs Fotoklubb och bildredak-
tör på Expressen.se

Stort grattis till er! Alla vinnarbilderna finns på vår 
hemsida, där finns också flera resultatlistor från flera år 
tillbaka.
 
Hemsidan: http://hem3.passagen.se/bollnasfk/

2009 års klubbmästrar

Thord Ehnbergs vinnarbild ”Rödgrön röra”

http://hem3.passagen.se/bollnasfk/
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Fotomötet den 10 december 2009

Håkan Wallsten håller upp Thords vinnarbild

Henrik sorterar diabilder - det är enklare med filer!

Elisabeth berättade om en fotograf som betytt 
och fortsatt betyder mycket för hennes fotografe-
rande; Anders Geidemark

I vanlig ordning var det julfika på årets sista möte. Hade 
glömt russin, mandlar och allt vad det heter till glöggen, 
men annars gick det bra.

Håkan och Sture från Söderhamn redovisade resultaten från 
klubbmästerskapet i klasserna färg påsikt och svart-vita. 
Många av bilderna hade varit med i Triangelknäppen och 
var därmed inte okända för juryn. Men de hade en annan 
uppfattning och bedömning än den som Hans Strand gjor-
de, och det blev en spännande redovisning. Juryn ställda 
upp på mycket kort varsel - tack för hjälpen!

Henrik redovisade dia-klassen. Det gick bra trots att vi inte 
hade magasin till projektoren! Som vanligt levererade 
Henrik insiktsfulla och lärorika kommentarer om bilderna - 
mycket bra!

Elisabeth berättade om Anders Geidemarks bilder och hur 
det påverkat henne, men också om personen Anders Geide-
mark, vad han gått genom och hur detta också kan avläsas 
i hans bilder och sätt att fotografera. Elisabeth avslutade 
också året, med att vinna månadens bild! Grattis (igen!)



3
Bilder från Triangelknäppen

Jämnare resultat skall man leta länge efter! En av 
årets roligaste tävlingar slutade med att Alfta-Eds-
byn slog Bollnäs med 1 poäng. Och en poäng efter 
oss kom Söderhamns fotoklubb.. .

Jury var ingen ringare än Hans Strand, som för-
utom bra bedömning också visade egna bilder.  Ett 
mycket uppskattat arrangemang!

Komplett resultatlista kan du se på vår hemsida. Sture 
Claesson hade gjort en komplett översikt över resultatet 
tillbaka till början - se också den på hemsidan.
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Anteckningar från styrelsemötet 10-01-15

Bollnäs fotoklubbs styrelse, representerade av Hans 
Strömberg, Börje Norfelt, Sven Westergren, Bengt Mo-
berg och Tommy Stokka, hade årets första styrelsemöte 
den 15 januari.

Program för våren blev framtagit och det beslutades att 
detta skulle presenteras för medlemmarna i samband 
med årsmötet den 28 januari.

Vi beslutade att Tommy skriftligen skall bjuda in alla de 
som varit medlemmar i Kilafors fotoklubb till Bollnäs 
fotoklubb, gärna med ett exemplar av Pixel&Korn som 
bilaga. Detta kommer att tidigig i februari.

Vi beslutade att klubben skall köpa en dedikerad dia/
filmscannar - till en maximal kostnad av 3000 kronor.

Vi beslutade att klubben skall köpa blixtutrustning till 
en kostnad av maximal 3000 kronor.

Vi beslutade att klubben skall köpa ”web-hotell” till vår 
nya hemsida. Den vi har i dag är reklamfinansierad och 
detta kan upplevas som störande. Vi har också haft vissa  
problem med sidan på sistone. Vi skall höra med vänner 
och bekanta vad som rekommenderas.

Börje Norfelt låter klubben även i fortsättningen låna 
hans projektor, men en viss ersättning tycker vi att han 
kan få. ...

Tommy skall träffa Studiefrämjande i början på februari 
för att diskutera eventuellt samarbete kring kurs i foto-
grafering/ digital bildbehandling

Bollnäs Fotoklubb på Facebook!

Ja, varför inte? Jag är ingen expert, men det verkar vara 
hyfsat enkelt att uppdatera, lägga upp bilder, kommen-
tera och starta diskussioner. Så om du är med, eller vill 
bli med i Facebook, så se till att bli medlem i gruppen 
Bollnäs Fotoklubb!

För er som inte känner till Facebook så är det ett ”nät-
gemenskap” där man kommer i kontakt med personer 
eller kan följa ”grupper” man är intresserad av. Som 
norrman bosatt här i Sverige är det en jätteroligt sätt att 
hålla kontakten med gamla bekanta i Norge!
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Ordförande Tommy Stokka 0278-45080 eller 073-2740549 tommy.stokka@start.no
Sekreterare Sven ”Lajan”  Westergren 0278-30311 eller 070-6570311 lajan.w@telia.com
Kassör Börje Norfelt 0278-26093 eller 070-6984293 bnorfelt@hotmail.com
Ledamot Bengt Moberg 0278-19435 eller 070-2240783 mobbes@telia.com
Ledamot Hans Strömberg 0271-55020 strombergs@helsingenet.com
Suppleant Patrik Ekqvist 0271-10332 eller 070-2700180 P.Ekqvist@spray.se
Suppleant Elisabeth Gustafson 0278-665370 eller 070-2202008 boop@eligusphoto.com

Styrelsen för Bollnäs Fotoklubb

Bidrag till Pixel&Korn? Kontakta då Tommy (tommy.stokka@start.no). Bilder och text 
är varmt välkomna - allra helst i digital form. Även andra fotoklubbar får gärna skicka in 
material. 

Om Ni läser Pixel&Korn på en dator med internetuppkoppling, så vet Ni kanske att 
alla länkar och e-post adresser (markerat med blå text) kan ni trycka på för att gå 

till den aktuella sidan, eventuellt skicka en e-post. Lämpligt, eller hur?

Välkommen till årsmötet den 28. januari, klockan 18.30. Lokalen blir Mang-
eln, Nygatan 48.      

      Bästa fotohälsningar från

      Tommy

RIFO - Riksfotouställningen

Information från Riksförbundet Svensk Fotografi om de årligen återkommande utställningarna och 
salongerna, Riksfotoutställningen, Bildexpo, Diasalongen och Digitalsalongen. Från och med 2007 
finns det också en egen Ungdomsutställning. Nedan ser ni en beskrivning av klasserna och märk 
datumet - 31. januari 2010. Inlämning på Årsmötet.

Kollektioner
Kollektioner i påsikt/Grupp A (svartvitt och/eller färg) och dia/Grupp B (svartvitt och/eller färg).
Motivområdet är fritt och en kollektion får bestå av 2-5 bilder.  Varje fotograf får delta med 1 kollektion i Grupp A 
och 1 kollektion i Grupp B. 
I Grupp A skall bilderna vara monterade och bildernas största format inklusive ev. passepartout är 30x40 cm. 
I Grupp B skall diabilderna vara monterade i diaramar antingen i storlek 5X5 cm eller 7X7 cm. 
Mer information: Inbjudan och följesedlar till RIFO A och B. 
Bildexpo
Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg. Motivområdet är fritt och varje fotograf får insända max 4 monte-
rade bilder i formatet 30x40 cm. 
Diasalongen
Enstaka diabilder i svartvitt och/eller färg. (Även svartvita diabilder är tillåtna.) Motivområdet är fritt och varje foto-
graf får insända max 4 diabilder monterade i ramar 5X5 cm eller 7X7 cm. 
Digitalsalongen
Enstaka digital bilder i svartvitt och/eller färg. Motivområdet är fritt och varje fotograf får insända max 4 digitala 
bilder i format jpeg och med längsta sida 700 pixlar. 

Sista datum att sända in bilder och betala deltagaravgift är den 31. januari 2010



DIFO 2010
i 

Söderhamn

Klubbarna inom Mellannorrländska Distriktet av RSF inbjuds att 
insända sina medlemmars yppersta alster till Distriktfotostämmans 

salonger 2010.

• Varje fotograf får delta med max tre bilder i varje klass. 

• Avgiften är 40 kr per klass.

• Två påsiktsklasser: svartvvita (monokroma) och färg på papper, max 30x40 cm inkl 
eventuell passepartout 

• Diabilder i ramar 5x5 alt 7x7 cm märkta med röd punkt i nedre vänstra hörnet när bilden 
betraktas rättvänd på ljusbord.

• Digitala bilder: Formatet ska vara jpeg/jpg med längsta bildsida 1024 pixlar. En liggande 
bild får vara max 1024 pixlar bred, en stående bild max 1024 pixlar hög. Bildfilens storlek 
bör hållas mindre än 450 kB. 

Observera att det är en ändring jämfört med tidigare år. Vi ska enligt beslut på Difo -09 ha samma 
regler som Rifo och där gäller nya regler med större mått 2010. Digitala bilder bränns klubbvis på 
en cd som skickas tillsammans med påsiktsbilderna. Skriv klubbnamnet på cd:n

Bilder och bildfiler ska endast märkas med nummer ur den nummerserie som tilldelats klubben. 
Inga namn, inga bildtitlar eller signaturer på bilder eller i bildfiler. 
Deltagande fotografer medger i och med att de deltar med sina bilder i Difo 2010 att Söderhamns 
KK får sammanställa insända bilder, såväl påsiktsbilder som digitala och diabilder, i digital form på 
en cd som sedan erbjuds deltagande klubbar för visning i klubbmiljö.

Bilder ska postas senast 1 mars!
Distriktsfotostämman, och därmed redovisningen, kommer troligen att ske 25 april. Vi återkommer 
med närmare detaljer i en särskild inbjudan.

Utmärkelser:
En jury tar ut 30 bilder i varje klass. Fotograf som får samtliga tre bilder uttagna i en och samma 
klass erhåller, förutom äran, plakett och diplom. Fotograf som får en eller två bilder uttagna erhåller 
diplom.

Välkomna med era bilder!

Söderhamn i december 2009
Styrelsen
Söderhamns Kameraklubb

På nästa sida finns information till respektive klubbars tävlingsansvariga.



Information till respektive klubbars tävlingsansvariga:

Förteckning på papper över insända bilder skickas tillsammans med bildförsändelsen, men bifoga 
gärna också som MS Word- eller OpenOffice-filer på cd:n om ni har dem i digital form. Använd 
gärna de mallar vi bifogar i den inbjudan som kommer per mail.
Digitala bilder bränns klubbvis på en cd som skickas tillsammans med påsiktsbilderna. Skriv 
klubbnamnet på cd:n. Alltså inga individuella inskick per mail.

Bilder ska postas senast 1 mars!
Adress:
SKK, c/o S. Nolin
Östanbovägen 30
820 22  SANDARNE

I vissa kan försändelserna aviseras med sms eller mail.
Använd då följande nr eller adress:
070-675 69 49  eller s.kameraklubb@gmail.com
Maila gärna försändelsens id.nummer till ovanstående adress.

Eventuella frågor mm kan också ställas till ovanstående adress.

Klubbens samlade avgifter insätts klubbvis på Pg 66 99 43 - 3,  Söderhamns Kameraklubb, i 
samband med att bilderna sänds till oss.

Distriktsfotostämman, och därmed redovisningen, kommer troligen att ske 25 april. Vi återkommer 
med närmare detaljer i en särskild inbjudan.

Nummerserie:
Alfta Edsbyn fotoklubb 100-199
Bollnäs fotoklubb 200-299
Dellenbygdens fotoklubb 300-399
Hudiksvalls fotoklubb 400-499
Husums fotoklubb 500-599
--------- (600-699)

--------- (700-799)
Ljusdals fotoklubb 800-899
----------- (900-999)
Storsjöbygdens fotoklubb 1000-1099
Sundsvalls fotoklubb 1100-1199
Söderhamns kameraklubb 1200-1299

Mall för deltagarlistor på bifogas dels som Wordfil (.doc), dels som OpenOfficefil (.odt) i det 
mailutskick som vi gör parallellt med pappersinbjudan. Vi har kanske inte rätt adress så du som får 
den här inbjudan ombeds att vidarebefordra den till din tävlingsledare eller rätt person i styrelsen.
Ni underlättar vårt arbete om ni använder mallen samt bifogar förteckningarna på cd:n. Vi kan då 
lyfta uppgifterna till nya listor och enkelt sortera på olika sätt. De två mindre kolumnerna till höger 
ska vi använda senare men kan ju av klubbarna användas i en intern lista för notering om betalning 
e.d. Ta inte bort dem bara. Spara dock helst inte i formatet .docx. Vi tackar på förhand för den hjälp 
vi får med detta.

--oOo--
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Utflykt.

KOLLA REGELBUNDET HEMSIDAN – DET KAN BLI FÖRÄNDRINGAR

Program Bollnäs Fotoklubb våren 2010


	Programv2010.pdf
	Page-1�

	Programv2010.pdf
	Page-1�


