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Januari

Inlämning D  ”Två Bilder”

Inlämning till Rifo
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Inlämning D  ”Två Bilder”
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Inlämning till Digitaltävlingen
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Denna vecka: Utskick av handlingar inför Årsmötet

Nu har ett nytt år börjat med raketer och allt, men ingenting är som vanligt. Så är det också med 
Fotoklubbens verksamhet och programmet för våren liknar inget vanligt år. Det är inte möjligt att ha 
klubbträffar inomhus med den smittorisk som nu är och med de restriktioner som finns. Vi får försöka 
vara aktiva genom att träffas utomhus och där behöver vi hjälp av er med förslag på sådana aktiviteter.
En annan form av klubbmöten som vi kan ha är sådana via Zoom. Detta bygger på att man laddar ner 
appen Zoom, som finns på adressen zoom.us/download. Den är kostnadsfri. Det som behövs är en 
dator samt mikrofon och kamera som ofta finns det inbyggt i laptopen. Där kan vi visa och diskutera 
våra bilder och bildspel. Det behövs dock lite mötesdisciplin annars blir det lätt ”polsk riksdag”. Jag 
har plockat ner appen och håller på att öva. 
Tävlingsverksamheten har fungerat bra under hösten och vi fortsätter i samma anda under våren att vi 
har endast digitala bilder. Rifo är ett undantag där är två klasser påsiktsbilder. 
När det gäller Rifo så är sista inlämningsdagen den 31 januari och det är ni själva som laddar upp 
bilderna på nätet. Instruktioner och tävlingsregler finns på Riksförbundets hemsida och Elsebet, Inga 
Britt och Olle hjälper till om det behövs. 
När det gäller bilder och för att få feedback, brukar vi träffas och få hjälp och råd med val av bilder. 
Detta skulle kunna vara ett första försök att använda Zoom genom att man visar sina bilder där och 
får kommentarer av oss andra. Genom att visa skärmen med t.ex. Bridge där kan enstaka bilder och 
kollektioner visas på ett bra sätt. Det finns andra program också som kan göra det lika bra. Detta är i 
så fall en grej som vi får köra flera kvällar.  Det får ni gärna höra av er med synpunkter på. Om det blir 
aktuellt så kommer det att skickas mail med inbjudan till Zoomträff. 
I övrigt hör av er på mail med era åsikter och uppslag. Det är inte lätt att ”hitta på” program och akti-
viteter.
Och en sak till glöm inte att vaccinera er när det blir aktuellt och var rädda om er.
Arne



Tävlingsregler
Vårtävlingen

Inlämning:  den 25 mars
Klasser: 2 st utan motto 

Monokrom digital 1-3 bilder, storlek största sida 1920 px 

Färg digital  samma som Monokrom

Inlämning  till: elsebet.borg@telia.com
Märkning:   Bildtitel och signatur

"Två D Bilder"
Inlämningsdatum: 15 januari
     11 februari
     11 mars
     15 april
     13 maj
inlämning till: ingabritt.carlsson.ruda@gmail.com

Digitalbildstävlingen
Inlämning: den 25 februari 
1-3 bilder storlek största sida 1920 px 
Märkning: Bildtitel och signatur
inlämning till: elsebet.borg@telia.com

  Månadens Bild
Inlämnings     Tema
datum:  29 april
  25 maj

Inlämning till: veckans_bild_yfk@aol.com

Rifo
Sista inlämningasdatun: 31 januari
Egen uppladdning av bilder i alla klasser på Rifos sait.
Påsiktsbilder lämnas till Elsebet.
Avgifter och tävlingsbestämmelser på https://www.svenskfo-
tografi.org/rifo/information-om-riksfotoutstallningen/

Trekantkonkurrence
Inlämningsdatum: 20 maj
Lämna 2 bilder och numrera dem 1 o 2 efter angelägenhets-
grad.
Bildstorlek: Max 2048 px längsta sida o. Jpg
Inlämning till: elsebet.borg@telia.com

Mars

Inlämning D  ”Två Bilder”

Inlämning till Vårtävlingen
2 klasser digital monokrom o.färg.

April
Inlämning D  ”Två Bilder”

Inlämning MÅNADENS BILD Tema lämnas ut i mars
Maj

Inlämning D  ”Två Bilder”

Inlämning Trekantkonkurrence

Inlämning MÅNADENS BILD Tema lämnas ut i april 

Dag
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Vi återkommer under våren med förslag på aktiviteter och sammankomster allt efter som "läget"
förändras och era tips rasslar in. HÖR AV ER!

Fotografera mera!!!!


