
Vår 2019 

21. januari 

• Årsmöte kl 18:30 i Studiefrämjandes lokaler, Bollnäs 

4. februari 

• klubbmöte kl 18:30 i Studiefrämjandes lokaler 

• Månadens bild: Svartvit på papper (max två bilder/person) 

• Min bild/min fotograf: Hans Strömberg 

• Inlämning till fototävlingen DIFO, 

• Kurs/program från Moderskeppet (porträtt - fotografering) - utmaning i anslutning till 

detta. 

4. mars 

• klubbmöte kl 18:30 i Studiefrämjandes lokaler 

• Månadens bild: Färg på papper. 

• Redovisning av porträtt-utmaningen från förra månadsmöte 

• Bildvisning Andreas Eklind 

• Vi presenterar ett tema som du ska tolka och redovisa i april 

15. april 

• klubbmöte kl 18:30 i Studiefrämjandes lokaler 

• Månadens bild: Digitalt 

• Klubbens ställningstagande till eventuella motioner som inlämnats till 

Riksfotostämman 

• Redovisning av din tolkning av temat som du fick i mars (Rörelse) 

27-28. April 

• DIFO Edsbyn 

24-26. Maj 

• Riksfotoutställningen Simrishamn 

Datum kommer 

• klubbmöte kl 18:30 utomhus 

• Medlemmarna bestämmer vart vi ska åka! 

  



Höst 2019 

Inlämning till Klubbmästerskapet vecka 36. Sista dag lördag 7/9 

Inlämning KM (klubbmästerskapet inom Bollnäs fotoklubb), 3 klasser – digitalt, färg på 

papper och svartvita på papper. Max tre bilder per klass. Kostnad 20 kronor för en klass, och 

10 kronor för ytterligare platser. Alltså 40 kronor om man vill vara med i alla klasser. 

16. September.   

Drönarsnack och makrofoto.   

Lite drönarfilmer  från medlemmar och lite regler kring filmning och fotografering med 

drönare. 

Sen blir det lite snack kring makrofotografering. Vi delar ut ett uppdrag till novembermötet, 

makrofoto – fotografera närbilder och visa makrobilderna på novembermötet.  

Fika och Månadens bild – digital 

14. Oktober.   

Ikväll är det massor av bild som gäller. 

Redovisning av KM 

Månadens bild  kollektion, 3-5 bilder. Max tre kollektioner per fotograf = en per klass, dvs. 

svart-vit, färg och projicerad klass 

Inlämning till Hälsingemästerskapet 

FIKA 

16. Oktober Obs onsdagkväll. 

Inlämning och uttagning av bilder till Triangelträffen 

1. November. 

Bollnäs Fotoklubb fyller 75 år och vi tänker fira det med att äta middag på Strand 

Restaurangen. 

Intresserade anmäler sig till Börje Norfelt. 

11. November. 

Bildvisning. Vi ska testa ett nytt sätt att visa bilder. Min berättelse. max 15 bilder. 

Redovisning av temat MAKRO från septembermötet 

Månadens bild: svartvit 

FIKA blir det också 

24. November.    

Triangelknäppen. Det är Bollnäs Fotoklubb som arrangerar året triangelknäpp. 

Vi har bokat Mo Bygdegård. Jury presenteras senare. 

  



1. December. 

Redovisning resultatet av Hälsinge Mästerskapet. Arrangör Alfta-Edsbyns Fotoklubb. 

Mer information kommer på facebook och hemsida. 

9. December. 

Bilder från det gångna året – klubbens medlemmar visar bilder 

Den traditionella  julfikan – glögg, pepparkakor…. 

Tipsrunda anordnat av förloraren av tipsrundan 2018…. 

Månadens bild – Färg på papper 

 


