
 Nästa möte:  9 december 2020 kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:  Jesper Sannel tar oss till Nya Zeeland
 Tävlingstema: Vatten (läs texten nedan)
 Hemsida:  www.lidingofotoklubb.se

Lidingö Fotoklubb, c/o Bauer, Odlingsvägen 21, 186 42 Vallentuna
Ordförande: Anders Bauer, tel. 070-327 70 25, Ekonomiansvarig och månadsbrevsansvarig: Hans Ölander 

Övriga styrelseledamöter: Carina Bengtsson, Sonja Tydén, Atze Dijkstra, Elisabet Lingö, 
Roger Moe, Jani Westman, Stefan Zander, Christer Prinzell och Marie Junde
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  Lidingö Fotoklubb

         Tävlingsteman KM 2021
Specialtema i december  2020 är ”Vatten” Ej 
KM
Januari 2021 (årsmöte med bildduell) ej KM
Februari 2021  Power
Mars 2021  Vårkänslor
April 2021  Ej klart
Maj 2021  Ej klart

Möte med drönargruppen
  Någon gång under februari hoppas vi att vi kan 
få till stånd ett onlinemöte med våra drönarfoto-
grafer under ledning av Erik Holmgren.
  För drönare gäller ju nya regler från årsskiftet 
(eller någon vecka in på året, det är inte klart 
ännu) och på mötet (online)  blir det information 
och diskussion om de nya reglerna och vad som 
krävs av oss drönarpiloter framöver. 
  Planen är att mötet blir mellan två månadsmö-
ten, troligen i februari. Ta gärna fram lite drönar-
bilder tills dess så kan vi visa varandra lite bilder 
från ovan.

Klubbmästerskap
  Vi kommer att köra ett klubbmästerskap under 
2021, dock blir det bara i projektionsklassen.
  Tema för de första månaderna bestäms av 
respektive föredragshållare och nu har vi fått in 
några teman att sikta in kameran emot. 
Se nedan.

Foto: Jesper Sannel

Häng med till Nya Zeeland
  Jespers hustru Britta tog med honom till Nya 
Zeeland första gången 1994-95, och de har varit 
tillbaka 3 gånger med familjen sedan dess. Landet 
påminner på många sätt om Skandinavien, med 
milt klimat, fjordar och högfjällsområden. Men 
det är också mycket som är olikt med jordbäv-
ningsrisk, gejsrar och aktiva vulkaner och ett 
unikt djurliv. 
  Det är ett fantastiskt land att resa i, med en väl 
utbyggd infrastruktur för turism och ”backpack-
ers”, fantastiska naturmiljöer av många olika slag. 
På förmiddagen kan du stå på en glaciär strax 
nedanför Nya Zeelands högsta berg, och samma 
eftermiddag paddla havskajak i en havslagun 
med mangroveliknande skog. Jesper ska försöka 
visa de mest besöksvärda resmålen  - i hans tycke 
och kanske inspirera er till att resa dit när det ges 
möjlighet till det så småningom. 
Länk till mötet skickas ut i god tid via mejl.

Fototävling i december
  Jesper kommer också att vara domare för 
månadstävleingen den 9:e december. Temat är 
”Vatten”, som Jesper ju kan en hel del om.
Bilderna skickar du till Jesper senast den 8:e 
december och bilderna måste ha inkommit till 
Jesper senast kl 18:00.
Mejladressen är: 
sannel@hydrographica.se

Förra månadens möte
Det blev ett stort intresse för C-H:s fotomöte ”Alla 
är vi gatufotografer”. 46 deltagare noterades och 
det motsvarar antalet på våra ”vanliga möten förr 
i tiden”. Här kan man i alla fall säga att det var 
bättre förr när vi kunde ses fysiskt.
  C-H:s presentation spelades in och kan hittas 
med länken som Anders Bauer skickade ut i förra 
veckan.
Ett stort tack till C-H som lagt ner mycket arbete 
på sitt program.
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Fotografiska

Mattias A. Klum
Vår tid på jorden
16 oktober — 7 Mars 2021

Lina Iris Viktor
Dark Testament
25 september— 31 januari 2021

Miles Aldridge
Virgin Mary. Supermarkets. Popcorn. Photo-
graphs 1999 to 2020
4 september — 14 februari 2021

Arno Rafael Minkkinen
Two Hundred Seasons
28 augusti 2020 — 18 april 2021

Var rädda om er där ute

Tom of Finland
The Darkroom
31 juli — 210 januari 2021

Rymdteleskopet Hubble
Hubble – en resa i tid och rymd
06 Mars — 13 december, 2020

Mohau Modisakeng
Passage
26 oktober — 17 januari 2021

Öppettider
Vi har öppet 10–23 varje dag. För att säker-
ställa en trygg miljö behöver du förboka ditt 
besök!

www.fotografiska.com

Vill du köra ett möte med några i klubben? 
  För att diskutera en bild, ett problem i Lightroom, få 
hjälp med att redigera en bild, eller något annat fotore-
laterat?
  Vi har tecknat ett Zoom Pro-abonnemang, det ser ju 
tyvärr ut att dröja innan vi kan träffas i Ansgarskyrkan. 
Nu kan vi köra mötena utan risk för att de avbryts efter 
40 minuter och vi kan även använda den inbyggda 
röstningsfunktionen. 
  Vi har en licens och den kan fritt flyttas till olika 
användare som vill hålla i ett möte (behövs om mötet 
förväntas bli längre än 40 minuter).
  Zoom är ett lättanvänt program, det är lätt att dela ut 
skärmen mellan olika deltagare. Kontakta mig om du 
vill köra ett möte inom Lidingö Fotoklubb.

Onlinemöte med Lightroominriktning
  Det finns idéer och planer om att vi under våren 
ska kunna ha några oninemöten med Lightroom 
Classic i fokus. Vi får återkomma senare då idéer-
na närmar sig verklighet.

God Jul
&

Gott nytt År

önskar LFK:s styrelse


