
Program
Hösten 2022

Vi har möte varannan torsdag kl 19.00 i vår klubblokal på Kristianstadsvägen 4B (Bredvid blomsterhuset Mimosa) 

1/9 Kenny Fransson  
 ”Att fånga ljus och mörker”
 
 Inlämning Två bilder.

15/9  Nils-Erik Jerlemyr.  
 ”Framgångsrika tävlingsbilder”. 

 Redovisning Två bilder.

29/9  Klubbkamp mellan Österlen och 
 Ystad. Kampen hålls i Ystad.

 Bilddiskussion. 
 Ta med 2 tryckta bilder för  
 diskussion. Fritt valda bilder. 

7/10  Trekampen. 
 Vernissage, redovisning och 
 prisutdelning.  
 Medborgarhuset i Eslöv. Samåkning.

13/10 Utefotografering. 
 Styrelsen återkommer med plats.

 Inlämning Två bilder.

Efter två år med restriktioner återgår vi nu på höstterminen 2022 till vår ordinarie lokal. Den nya styrelsen har arbetat med att få 
ihop ett ambitiöst schema och efter kommunikation med våra vänklubbar så kommer speciellt oktober att bli hektisk. Vi har som 
mål att vi alla ska bli bättre fotografer och till vårt 75-årsjubileum 2023 är planen att vi ska ha en utställning och ska ge ut en bok 
med bilder på Vårt Ystad.

Varmt välkomna!    /Kenny Fransson - Ordförande

www.ystadsfotoklubb.com.     facebook.com/ystadsfotoklubb.     Kenny Fransson 0739-175152



8/12  Torun Börtz.
 ”Min sena väg till fotografin och 
 mina fotoprojekt”

 Christer Rasmusson

 Bilddiskussion. 
 Ta med 2 tryckta bilder för  
 diskussion. Fritt valda bilder. 

10/11 Christina Broome Alamin. 
 ”I morfars fotspår” (Christina är  
 dotterdotter till Österlenfotografen 
 Carl Fredrik Olsson). 

 Inlämning Två bilder.

24/11 Håkan Fredén. 

 Redovisning Två bilder.

27/10  Maria Gerhard 
 ”Zanzibar” 

 Inlämning Hösttävlingen. 
 Påsiktsbilder. 

 Redovisning Två bilder.

15/10 Höstutflykt Helsingör 
 Jernbanerne bjuder oss välkomna till 
 Helsingör, Redovisning Trekanten.

Förklaringar om tävlingar och bedömningar

Två bilder. Max två digitala bilder mailas till Ing-Britt. Bilder-
na bedöms och vinnare utses. 

Hösttävlingen. Max två påsiktsbilder lämnas till Ing-Britt. 
Bilderna bedöms och vinnare utses. 

Trekampen. Tävlingen hålls tillsammans med Eslövs och Vel-
linges fotoklubbar. Tre klasser. Extern bedömning.

Trekantstävlingen. Tävlingen hålls tillsammans med Jern-
banernes (Köpenhamn) och Fjälkinges fotoklubbar. Digitalt. 
Extern bedömning.

Klubbkampen mellan Österlen och Ystad. 50 påsiktsbilder 
från resp klubb. Extern domare väljer bild på plats.

Bilddiskussion. Fotograf tar med sig två tryckta bilder som 
man tycker om. Från sig själv eller annan fotograf. Därefter 
diskuterar vi bilderna i grupper. 


