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Ordföranden har ordet  

Efter en la ng vinter köm a ntligen va ren till sist. Visserligen bjuder 

vintern pa  fina fötöupplevelser men vetskapen öm att slippa att frysa 

ka ndes lite ba ttre na r man gav sig ut pa  de fö rsta rundörna med 

kameran. Va rva rmen bö rjade tina upp tillvarön öch snö skyffeln 

fö rpassades la ngt in i böden. 

Na r va ren kömmer sa  ka nns det alltid lika spa nnande att se allt söm 

bö rjar vakna till liv igen, öch det fö rsö ker man hinna med att se igenöm 

kamaralinsen. A ven gatufötö, det var nytt fö r mig. Efter de temakva llarna 

vi har haft öm gatufötö sa  va cktes intresset fö r mig fö r denna typ av 

fötögrafering. Att stanna upp i stadens puls öch fö rsö ka hitta de da r 

tillfa llena söm man letar efter fö r att fa  bra bilder. 

Nu har va ren ö verga tt till sömmar med skö na sömmarkva llar öch med 

kameran med sig ut blir det ma nga bilder, sma  digitala minnen söm man 

ga rna ser tillbaka pa  na r na sta vinter kömmer.  Ma nga bilder blir det, 

söm man ta nker att man ska sörtera öch snygga till na r vintern kömmer, 

allt fö r ma nga ga nger blir det aldrig av utan ösörterade bilder ö kar pa  

datörn.  

Djurlivet köm na ra inpa  knutarna i a r, na rmare besta mt bara ett par 

meter. Sa  med kameran i beredskap bland bra dör, 

fa rghinkar öch spikla dör, sa  har man a ven hunnit 

med naturbilder utan att la mna tömten! En mörgön 

satt alla ungarna pa  gra smattan pa  sin fö rsta tur 

utanfö r fa gelböet öch sa g ganska barska ut. Men att 

sitta ute vid kusten i gryningen eller skymningen a r 

det söm mig ger rö öch ett lite annat perspektiv pa  

tillvarön öch en stunds avköppling. 

Jag ö nskar er alla en förtsatt göd öch njutningsfull sömmar sa  syns vi till 

hö sten igen. 

Anders 
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Månadsmöten hösten 2013  

10 september 

Redövisning öch bilddiskussiön av fötömaran i juni, 

Karl Henrik Meijer. 

Fötöklubben 19:00 

8 oktober 
Lightrööm 5, Mikael Ma nssön öch Ha kan Nilssön. 

Fötöklubben 19:00 

12 november 
Bilddiskussiön öm strö mmande vatten. 

Fötöklubben 19:00 

10 december 
Luciafika med bildvisning. 

Fötöklubben 19:00 
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Temakvällar hösten 2013  

24 september 
Studiöfötögrafering, Mikael Ma nssön. 
Fötöklubben 19:00 

22 oktober 
Phötöshöp Elements, Anders Ekenberg. 
Fötöklubben 19:00 

26 november 
Att filma med en kamera, Ha kan Nilssön. 

Fötöklubben 19:00 
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Utflykter hösten 2013  

13 oktober Hö stutflykt vid strö mmande vatten  

  

Ha r kan du la na nyckel till klubblökalen 
öch betala hyran. 
Medfö r medlemskörtet.  
Passa samtidigt pa  att kömplettera din 
fötöutrustning! 
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Månadsmöte Luciafika  

Sa  blev det dags fö r den a rliga luciafikan igen, a ven öm det skedde den 

11 december. Som traditionellt sa  innebar den ocksa  bildvisning fo r de 

söm hade med sig bilder. Bland annat fick vi avnjuta en hel del bilder 

fra n utflykten till Ha sthölmen öch Ytterö n söm a gde rum i öktöber, men 

öcksa  vackra blömbilder öch bilder fra n Uttörp. 
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Månadsmöte Bildvisning 
och upphovsrätt  

Den 7 januari hade vi a rets fö rsta mö te. Fö rutöm att medlemmarna 

visade vinter- öch fyrverkeribilder sa  hö ll Lars Hallberg i ett mycket 

intressant fö redrag öm upphövsra tt, detta sta ndigt mystiska a mne! 
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Temakväll  
Panoramafoto  

Den 22 januari hö ll Karl Henrik Meijer i en temakva ll söm handlade öm 

panöramafötö. Han gick igenöm allt fra n tips öm vad man kan ta nka pa  

na r man fötögraferar, till hur man sa tter ihöp allt till det slutliga 

panöramafötöt i Phötöshöp Elements. 
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Karlskrona Fotoklubb i  
tidningen  

I januari fanns det en artikel öm Karlskröna fötöklubb i tidningen Va rt 

Karlskröna. Da r kan man la sa öm klubbens histörik, hur det ser ut nu 

samt öm det ö kande fötöintresset. 
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Temakväll Hemsidor  

Den 26 februari tra ffades vi fö r en temakva ll öm hemsidör. Gunnar 

Erikssön pratade öm bildstörlekar öch kunde ge gött öm tips öm hur 

man gö r hemsidör öch vad man kan ta nka pa . Ha kan Nilssön visade hur 

man arbetar i WördPress med hemsidör. 
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Temakväll  
Svartvitt-foto  

 

Den 26 mars samlades ett tiötal medlemmar fö r en temakva ll da r 

Gunnar Erikssön pratade öm svartvitt-fötö. Han gick igenöm hur man 

kan gö ra en RAW-bild svartvit med hja lp av lager, filter öch kurvör. 
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Den 9 april hö ll fötögraf Mikael Ma nssön i en temakva ll söm handlade 

öm brö llöpsfötögrafering. Han pratade öm vad man bö r ta nka pa  na r 

man ska fötögrafera ett brö llöp öch visade bildspel med bilder fra n 

brö llöp han sja lv fötögraferat. Det blev ett va ldigt va lbesö kt mö te! 

Månadsmöte  
Mikael Månsson  
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Temakväll Gatufoto  

Efter att Jöakim Jöhanssön sla ppte en guide öm gatufötö (söm ni hittar 

pa  klubbens hemsida) sa  har han varit va lomtalad. I november bjo ds han 

in till Karlskröna fötöklubb fö r att ha lla i en temakva ll öm gatufötö, öch 

han var sa  uppskattad att han var tillbaka igen bara ett par ma nader 

senare fö r att ha lla i en till temakva ll! Den ha r ga ngen la mnade han 

medlemmarna med fyra stycken utmaningar: hitta ett bra sta lle öch 

va nta ut en ha ndelse, hitta en upprepning, ta en bild söm bygger pa  

kömpösitiön öch slutligen, att ta en bild da r mycket ha nder. Jöakim 

kömmer tillbaka i maj fö r att se hur vi lyckats med utmaningarna. Alla 

söm vill tar med sig sina bilder sa  blir det bilddiskussiön. 

http://karlskronafotoklubb.org/?p=243
http://karlskronafotoklubb.org/?p=243
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Temakväll Gatufoto –  
diskussion  

 

Efter att Jöakim Jöhanssön besö kte öss i april öch pratat öm gatufötö öch 

inspirerat öss med bilder, tips öch tricks, sa  fick medlemmarna i uppgift 

att sja lva ta lite gatubilder. Detta resulterade i ett helt eget mö te da r 

Jöakim köm tillbaka öch alla söm ville kunde visa upp sina alster öch fa  

kömmentarer öch ra d. Rent allma nt sa  var det mycket intressanta bilder, 

men de flesta börde ga tt na rmre öch va gat ta bilder pa  fölk framifra n 

ista llet fö r bakifra n söm det ju la tt blir. 
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Karlskrona Fotoklubb  

Anders Ekenberg 0708 - 45 91 78 Ordfö rande 

Karl Henrik Meijer 0455 - 500 27 Kassö r 

Ha kan Nilssön Sekreterare 0733 - 86 63 96 

Mats Jaxvall  0707 - 28 59 21 

Mikael Ma nssön  0708 - 14 43 22 

Rölf Nilssön  0730 - 77 12 15 

Hemsida http://www.karlskrönafötöklubb.örg 

E-pöst infö@karlskrönafötöklubb.örg 

Adress 
Skepparegatan 31  

371 35 Karlskrona 

Bankgirö 5468 - 8825 

Medlemsavgift 275 kr 

Faceböök http://www.faceböök.cöm/Karlskrönafötöklubb 

Ungdömar till öch med 20 a r samt heltidsstuderande betalar reducerad 

medlemsavgift pa  150 kr per a r. 

Vill man bli medlem sa  betalar man in medlemsavgiften samt skickar 

namn, adress, telefönnummer öch e-pöstadress till 

infö@karlskrönafötöklubb.örg. 

Nya medlemmar hälsas 
hjärtligt välkomna!  

http://www.karlskronafotoklubb.org/
mailto:info@karlskronafotoklubb.org
http://www.facebook.com/Karlskronafotoklubb

