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Tävlingstema 2015
Mars  Stilleben     
April  Monokrom
Maj  Hopp
Augusti   Blött
September Kollektion (3-5 bilder)
November Spår
December Rörelse

Onsdag 10 december 2014 kl 19.00 
Ansgarskyrkan, Lidingö C
Bildduellen + KM, sista omgången + teknikkvart 
I trollskogen

Motioner till årsmötet
Klubbens årsmöte äger rum onsdagen den 28 januari. Den 
som vill lämna en motion (förslag) ska skicka den till 
ordföranden, C-H Segerfeldt, ch.segerfeldt@gmail.com 
senast den 30/12.

Utbildningar under 2015
HDR och fotostackning, gör din egen fotobok är några av 
de ämnen som medlemmarna har möjlighet att förkovra 
sig i.

Eftersom styrelsen inte riktigt vad du vill gå på kurs i 
så gör gärna en intresseanmälan. Eller kom med egna för-
slag på vad du vill lära dig mer av. Det finns flera duktiga 
kursledare inom klubben, men de behöver veta vad du vill 
ha!

Dina förslag eller intresseanmälningar kan du skicka 
till C-H Segerfeldt, ch.segerfeldt@gmail.com

Mejl till jobbet eller hem?
Vid genomgång av medlemsregistret ser jag att många av 
medlemmarna har sin epost ställd till jobbet. Kanske blir 
det lättare att hitta LFK-mejlen om du har dem till din 
privata mejladress i stället? Om du vill ändra så hör av dig 
till Eva Neveling, eva.neveling@gmail.com

Decembermöte med tävlingar 
och lussebullar 
Tävlingar blir det mycket av under säsongsavslutningen i 
Lidingö fotoklubb. Denna kväll startar vi med Bildduellen 
som går till så här:

Alla får skicka in två bilder (endast projektionsbilder, 
alltså) till manadsbilder@lidingofotoklubb.se 

Bilderna tävlar sedan i en utslagstävling, där två slump-
vis utvalda bilder tävlar mot varandra. Medlemmarna rös-
tar och den som klarar sig längst vinner. Inga restriktioner 
gäller för tävlingen – alla bilder och teman är välkomna.

Alla tävlingsbilder, både i KM och i Bildduellen, måste 
vara skickade senast dag för mötesdag kl 18.00. Inga mejl 
får innehålla mer än 5 Mb, så skicka gärna i två mejl. 

OBS! Bilden får vara max 1080 pixlar hög och/eller 
1620 pixlar bred.

Teknikkvarten. Vi är många som beundrar Stefan Zan-
ders bilder av Vintergatan. Under en kvart kommer han 
att berätta om hur han gör och vad som krävs för att skapa 
sådana bilder.

Lussebullar och kaffe. Eftersom Lidingö fotoklubb fyl-
ler 65 år i år bjuder klubben på kaffe och lussebullar under 
fikapausen.

Fem avgörande frågor för din bild
Novembergästen Stefan F Lindberg hade de drygt 40 
närvarande säkert lyssnat till både längre och mer. Hans 
bildanalyser och genomgång av våra grupparbeten var 
gediget utförliga. De medlemmar som fick sina bilder 
bedömda av både kolleger och Lindberg var också mycket 
nöjda.

Stefan F Lindberg ställde ett antal analysfrågor som är 
grundläggande för all bildkomposition. Dessa användes 
av grupperna när man gick igenom alla inlämnade bilder.

1. Ljuset i bilden. Är det neutralt eller matchar det 
motivet

2. Aktivt bildrum. Utnyttjar fotografen hela bildytan? 
Finns där moment som inte tillför något?

3. Detaljerad kompositionsanalys. Är det balans i 
bilden? Hur är bildens rytm. Hjärnan letar alltid efter 
strukturer i form av linjer, punkter och geometri.

4. Färgkomposition. Utnyttjar fotografen färgerna för 
att skapa rytm i bilden, komplementärfärger?

5. Bildens innehåll. Vad berättar bilden? Stärker punk-
terna 1-4 bildinnehållet.

Medlemsavgiften 2015
Efter årsskiftet kommer Hans Ölander, klubbens ekono-
miansvarige, att skicka ut inbetalningskort till samtliga. 
Avgiften för kommande år är 400 kr enligt tidigare 
årsmötesbeslut. Betalning senast 25/1 2015.

OBS! Skicka inte in några avgifter före årsskiftet, det 
ställer bara till trassel i redovisningen.

God Jul
Gott Nytt År
önskas alla 
medlemmar  
och sponsorer

OBS! Datum


