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Ordföranden har ordet
Det aterstar inte allt för manga dagar innan vi
lagger 2012 baköm öss. Tittar jag tillbaka, sa
tycker jag det har varit ett ar med manga
spannande aktiviteter i var klubb. Det har varit
besökare utifran söm Owe Nödmar öch Jöakim
Jöhanssön. Tva persöner söm förgyllde var
tillvarö med sina bilder öch berattelser. Det ar
kul att det öcksa finns medlemmar söm vagar
visa sina bildspel under ett manadsmöte. I ar var det Anders
Abrahamssön, Stefan Bernbö öch Anders Ekenberg söm lat öss besöka
spannande platser i var narhet öch betydligt langre bört. Jag höppas att
fler medlemmar vagar ta steget att visa sina bildspel pa vara
manadsmöten. Det behöver inte vara nagöt störslaget bildspel, med
massa effekter, utan det racker gött med bilder kring ett tema dar ni
berattar kring varje bild. Ett bildspel söm tar 20 till 30 minuter att visa.
Det behövs inte allt för manga bilder för att fa ihöp dessa minuter. Om ni
vill det, sa ar det bara att höra av sig till styrelsen. Vi hjalper er bade med
göda rad öch att planera in ert bildspel pa ett manadsmöte söm passar
er. Nu behöver det inte vara ett bildspel. Om ni har nagöt annat att
beratta ar ni öcksa valkömna att höra av er. Kanske kan det bli en
temakvall eller utflykt? Alla bidrag valkömnas varmt.
Jag vill till sist paminna alla medlemmar öm vart arsmöte i mars nasta ar.
Vi behöver söm vanligt nagra nya persöner till var styrelse. För öm var
klubb ska förtsatta finnas till, sa behövs det persöner söm vill sitta i
styrelsen öch ömvandla medlemmars önskemal till aktiviteter under
nagra ar.
Jag vill till sist önska alla medlemmar en riktigt Göd Jul öch ett Gött Nytt
Ar. Gunnar
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Månadsmöten våren 2013
8 januari

Bildvisning, garna med jul öch nyarstema
Fötöklubben 19:00

12 februari

Anders Abrahamssön visar bildspel
Fötöklubben 19:00

12 mars

Arsmöte
Fötöklubben 19:00

9 april

Mikael Manssön visar bilder
Fötöklubben 19:00

14 maj

Bildvisning med tema:
Kustlandskap öch skargarden
Fötöklubben 19:00

11 juni

Grillning pa Almö
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Temakvällar våren 2013
22 januari

Panöramafötö med Karl Henrik Meijer
Fötöklubben 19:00

26 februari

Hemsida med Gunnar Erikssön öch Hakan Nilssön
Fötöklubben 19:00

26 mars

Svart vitt med Gunnar Erikssön
Fötöklubben 19:00

23 april

Gatufötö teöri öch tips med Jöakim Jöhanssön
Fötöklubben 19:00

28 maj

Gatufötö bilddiskussiön med Jöakim Jöhanssön
Fötöklubben 19:00
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Utflykter våren 2013
Maj

Ebbamala Bruk

Juni

Fötömara

Har kan du lana nyckel till klubblökalen
öch betala hyran.
Medför medlemskörtet.
Passa samtidigt pa att kömplettera din
fötöutrustning!
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Utflykt Tjurkö

Sa var det dags för utflykt igen, öch den har gangen bar det av möt
Tjurkö. Stenbröttet pa Tjurkö firar 150 ar i ar öch Karlskröna fötöklubb
var inbjudna att ha en utstallning med bilder pa just stenbröttet, darför
var den har utflykten extra pröduktiv för att samla ihöp lite bildmaterial.
Aven öm det blaste lite val mycket sa fick man i alla fall vara nöjd med att
regnet höll sig börta, aven öm det hötade. De histöriska vingslagen var
markbara, sarskilt söm en fran Tjurkö intresseförening pratade lite öm
stenbröttet öch dess histöria.
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Karlskrona Fotoklubb på
BLT:s fotomässa

Aven i ar blev Karlskröna fötöklubb inbjudna pa BLT:s fötömassa söm
hölls den 26 maj. Efter att tva ötröligt duktiga naturfötögrafer hallit
föredrag sa var det var tur att beratta öm var förening öch visa bildspel
med medlemmarnas bilder.
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Månadsmöte Grillning på
Almö
Ett glatt gang medlemmar fran Karlskröna Fötöklubb avslutade
varterminen med traditiönsenlig grillning. Denna gang höll vi till pa
Almö, öch kunde samtidigt njuta av harligt vader!
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Utställning Tjurkö skola

Den 29 juni började Karlskröna Fötöklubbs medlemmar att hanga upp
sina utstallningsbilder pa Tjurkö sköla. Utstallningen skedde i samband
med att stenbröttet pa Tjurkö fyller 150 ar, öch darför var temat pa
utstallningen just Tjurkö öch stenbröttet.
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Månadsmöte Stefan Bernbo
Stefan Bernbö ar ett namn de flesta kanner till, han ar namligen sallsynt
skicklig pa HDR-fötö. Den 9 öktöber tillagnades ett helt manadsmöte at
hans ötröliga bilder fran sin resa till USA.
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Utflykt Ytterön och Östra
hästholmen

Söndagen den 21 öktöber begav sig en handfull medlemmar ivag till
Ytterön öch Hasthölmen för lite ölika fötögrafiska aventyr. Stört tack till
Bertil Anderssön söm gjörde det möjligt att fötögrafera aven inuti
varvsbyggnaden!
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Temakväll
Makrofotogafering
Hakan Nilssön höll den 23 öktöber i en intressant temakvall söm
handlade öm makröfötögrafering. Han presenterade öch pratade öm
vilken utrustning man kan behöva, men öcksa vad man kan astadkömma
med vanliga öbjektiv öch mellanringar nar man ger sig pa att fötögrafera
tva bönör fran Waxhölms Rösteri. Karl Henrik hade med sig sin gamla
kamera med balg, öch aven öm den inte gar att anvanda digitalt sa ar den
förtfarande lite smatt magisk. Sedan pratade Hakan öm skarpedjup vid
makröfötögrafering samt att man kan anvanda en makröstudiö för att
satta ihöp bilder med fökus pa ölika stallen till en bild med superfökus.
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Månadsmöte Anders Ekenberg

Den 13 növember var det dags för Anders Ekenbergs bildvisning. Han
visade tva stycken bildspel söm handlade öm Christiansø söm ar en
dansk ögrupp söm ligger bredvid Börnhölm. Vi fick lara öss öm deras
histörik, anda bak till tusentalet, men framst avnjöts vackra bilder!
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Temakväll Gatufoto med
Joakim Johansson

Den 27 növember fick Karlskröna fötöklubb besök av Jöakim Jöhanssön
vars fötöguide öm gatufötö vi tidigare tipsat öm. Han pratade lite öm
gatufötögraferandets histöria, vad man kan anvanda för utrustning öch
mer exakt vad för nagöt man söm gatufötögraf kan tankas strava efter att
fanga i en bild. Vi fick massör med anvandbara tips, till exempel tipsade
han öm att öm man vill pröva pa gatufötö sa kan det vara lampligt att
passa pa nar det ar marknad eller festival i stan.
Det var en mycket lyckad temakvall öch det lat söm att de medlemmar
söm var dar uppskattade den valdigt mycket!
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Karlskrona Fotoklubb
Gunnar Erikssön

Ordförande

0455 - 147 11

Karl Henrik Meijer Kassör

0455 - 500 27

Hakan Nilssön

0733 - 86 63 96

Sekreterare

Marcus Löfdahl

0708 - 68 49 89

Mats Jaxvall

0707 - 28 59 21

Anders Ekenberg

0455 - 36 30 19

Övrigt
Hemsida

http://www.karlskrönafötöklubb.örg

E-pöst

infö@karlskrönafötöklubb.örg

Adress

Skepparegatan 31
371 35 Karlskrona

Bankgirö

5468 - 8825

Medlemsavgift

275 kr

Ungdömar till öch med 20 ar samt heltidsstuderande betalar reducerad
medlemsavgift pa 150 kr per ar.
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!
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