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Hej alla fotovänner

En spännande tid står framför oss, och vi i styrelsen 
har planerat för det som skall hända under hösten 
i Bollnäs fotoklubb. Ett program finns som bilaga 
till Pixel & Korn som du kan skriva ut och hänga på 
kylskåpet! Vissa punkter kvarstår att få bekräftat, men 
i det stora och hela är det klart!

Detta numret av Pixel & Korn blir lite begränsat på 
grund av tidsbrist - jag kommer stärkare tillbaka nästa 
nummer!

Skattejakt bland negativ och bilder
Under våren har jag haft glädjen att skanna in svart-
vita negativ som har dykt upp, och där ägaren inte 
vet vilka motiv det handlar om.  Har också digitalise-
rat gamla påsiktsbilder och retuscherat dessa. Vid ett 
tillfälle har det handlat om bilder av min far som liten 
grabb, och i ett annat tillfälle en kollega från jobbet 
som hittade bilder från sin barndom. 

När dessa motiv dyker upp på min skärm får jag näs-
tan samma känsla som när jag framkallade mina första 
svartvita bilder. Vilken fantastiskt känsla det är att få 
återupptäcka dessa ögonblick från förr, dessa unika 
tidsdokument! Extra roligt är det också att visa upp bil-
dera -  i detta fallet för min far och min kollega - det blir 
både latter och tårar när minnen förknippas med bilder 
man kanske aldrig sätt förrut.

Jag skickar en varm tanke till de som en gång tog 
bilderna - de som såg, bestämde sig och fotograferade 
- och sedan bevarade negativen till kommande genera-
tioner.

Med detta vill jag säga - ta många bilder, inte bara 
perfekta bilder (vad nu det är?), och var rädd om dina 
negativ vara sig det är digitalt eller analogt. Du sitter på 
en skatt!

Tommy

Min far, farmor och fars syster. Bilden är ursprungligen svartvit men 
inlämnat till en fotograf för handkolorering någon gång på slutet av 
50-talet? Det gick alltså utan Photoshop också!

Min farfar bär på min far . Sannolikt kunde man säga att bilden har 
många tekniska och kompositoriska brister - men då foton också har 
en känslomässig element så skulle jag säga att bilden är fantastisk - för 
mej åtminstone!
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Klubbmästerskapet - nu fyra klasser!

Nytt för i år är att vi inför en digital klass i klubb-
mästerskapet. Vi behåller dia-klassen då vi vet att 
några av våra medlemmar är mycket trogna ”dia-
evangelister”. Bilderna lämnas in på fotomötet den 
10. september!

Reglerna är som följer: 
Varje medlem får lämna i 3 bilder i vardera klass.

En klass kostar 20 kronor, ytterliga klasser du vill 
delta i kostar 10 kronor per klass.

Diabilder skall lämnas in i ram märkt med bildtitel. 
Dessutom en punkt i ramens nedre vänstra hörn, då 
bilden betraktas rättvänd.

Påsiktsbilder, både svartvita 
och färg, skall ha längsta sida på 
maximalt 40 centimeter - inklusive 
eventuell  passepartout. Märkes på 
baksidan med titel.

Digitala bilder skickas in till Bengt Moberg per epost 
- adressen ser du på sista sidan. Döp varje bildfil till 
bildens titel. 1000 pixlar längsta sida.

Regerande klubbmästrar från 2008 är:
Svartvita bilder:  Sven ”Lajan”  Westergren
Färgbilder:   Elisabeth Gustafson
Diabilder:   John-Erik Lust

Fotomässan 2009
 Vi är några som funderar på att åka ner till fotomässan som arrangeras i Stockholm mellan den 13-15 no-
vember - är du också interesserad - hör av dig till Tommy!

Färska grönsaker eller en försenat leverans av matjord - ja, man kan undra? Foto: Tommy Stokka



3

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 hösten första möte - den 10. september klockan 18:30 på Fol-
kets Hus!         
      Bästa fotohälsningar från
      Tommy

Kilafors fotoklubb ger upp

Grundutbildning i foto för ”allmänheten”

Flera klubbmedlemmar har fått förfrågningar om inte 
klubben kan anordna en grundläggande kurs i foto - allt 
från hur kameran fungerar till komposition och utskrift. 
Denna utmaningen tar vi naturligtvis, och under hösten 
kommer vi att arrangera ett kurs som går över 3-4 kväl-
lar för alla som är intresserade.  Elisabeth Gustafson blir 
primus motor och vi andra bidrar med det vi kan!

Vi hoppas naturligtvis att detta också blir en fin reklam 
för klubben och att vi väcker intresset så att man väljer 
att vara med i fotoklubben och trivas tillsamman även i 
fortsättningen. 

På vårt förste möte nu i september bildar vi en arbets-
grupp som fortsätter med denna utmaningen. Detta 
blir kul!

Styrelsen i Kilafors fotoklubb är överens om att man 
inte länger kan driva klubben och arbetar nu med ett 
avslut. Medlemmar från Kilafors och Bollnäs fotoklubbs 
styrelser skall ha ett möte under september för att dis-
kutera den uppkomna situationen.

Mycket tråkigiga nyheter för Kilafors, och jag hoppas nu 
alla fotointresserade personer känner sig varmt välkom-
na till Bollnäs fotoklubb i fortsättningen.
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Torsdag 10. september

Inlämning till klubbmästerskapet (se regler i Pixel & Korn)
Bildvisning från en eller flera medlemmar i klubben
Månadens Bild: Digital (projektion)
Min fotograf: Hans Strömberg

Lokal: Folkets Hus, Sparven, klockan 18:30

Torsdag 8. oktober

Redovisning av resultat från klubbmästerskapet
Bildvisning (vi återkommer med namn på fotograf)
Månadens bild: Kollektion (max två per fotograf)
Inlämning till Hälsingemästerskapet

Lokal: Folkets Hus, Sparven – klockan 18:30

Tisdag den 13. oktober – extra möte med uttag till Triangelknäppen –
kanske årets roligaste möte! Vi återkommer med besked om lokal – se 
hemsidan. Vi möts klockan 18:30.

Torsdag 22. oktober – extra fotokväll där vi träffs för att fika, ha det 
trevligt och diskutera bild/teknik/utrustning. Lokal ”Mangeln”  - se 
hemsidan. Vi möts klockan 18:30

Torsdag 12. november

Bildvisning (vi återkommer med namn på fotograf)
Månadens bild: Svartvitt

Lokal: Folkets Hus, Sparven – klockan 18:30

Söndag den 22. november - Triangelknäppen i Söderhamn!

Torsdag 26. november – extra fotokväll där vi träffs för att fika, ha det 
trevligt och diskutera bild/teknik/utrustning. Lokal ”Mangeln”  - se 
hemsidan. Vi möts klockan 18:30.

Torsdag 10. december

Klubbens medlemmar visar bilder + kanske en inbjuden gäst!
Tipsruta
Min bild/min fotograf: Elisabeth Gustafson
Julfika
Månadens bild: Färg på papper

Lokal: Folkets Hus, Sparven – klockan 18:30

Program Bollnäs fotoklubb hösten 2009
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