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Ordföranden har ordet

Hej alla medlemmar!
Jag hoppas att ni har haft en riktigt skön sommar och att ni nu är redo att vara
med i de många aktiviteter som vi ska ha i Karlskrona Fotoklubb i höst. Det
har inte varit alldeles lätt, men till sist så lyckades vi i styrelsen få ihop ett
program som jag hoppas ni ska vara nöjda med. Aktiviteter som kan fungera
som små ljusglimtar nu när höstmörkret kommer smygande. Vi ska t ex besöka
Rödeby Crossklubb i höst. Något som är möjligt tack vare Stefan Bernbo,
en av våra medlemmar i fotoklubben. En klubb blir inte mer levande än vad
medlemmarna gör det till. Har ni funderingar eller förslag, tveka inte att vända
er till någon av oss i styrelsen för en pratstund. Vi tar tacksamt emot alla
förslag för att göra Karlskrona Fotoklubb till en aktiv och levande klubb.
Väl mött i höst
Gunnar

Månadsmöten hösten 2010
14 september

Höstupptakt med visning av medlemmarnas bilder
samt bildspelen från BLT
Fotoklubben 19:00

12 oktober

Vi besöker Planetariet
Fotoklubben 19:00
Ev annan dag.

9 november

Vi besöker Anders Abrahamssons bio.
Fotoklubben 19:00

14 december

Luciafika
Fotoklubben 19:00

Temakvällar hösten 2010
28 september

Porträttfoto fortsättning.
Marcus Löfdahl
Fotoklubben 19:00

26 oktober

Naturfotografering
Gunnar Eriksson
Fotoklubben 19:00

23 november

HDR fotografering
Stefan Bernbo
Fotoklubben 19:00

Utflykter hösten 2010
Motorcross - 11 September
Båtvraken på Tjurkö - 30 oktober

Kurser hösten 2010
Vi kommer troligen starta en grundläggande systemkamera kurs till hösten.
Mer info kommer senare.

Fotoutställningen på Tjurkö

Karlskrona Fotoklubb brukar genomföra en fotoutställning varje sommar, så
också i år. Under hela juli månad visade några av medlemmarna sina bilder
i den gamla skolan på Tjurkö. Temat för vår utställning var skärgårdsmotiv,
vilket är passande om man ställer ut bilder i Karlskrona skärgård. Enligt
de uppgifter jag har fått, var vår fotoutställning mycket väluppskattad och
välbesökt.
Gunnar

Bildvisning på BLT
Den 29 maj deltog Karlskrona Fotoklubb för andra året i BLT:s Fotodag.
Eric Hammerin, Hässleholm, inledde med ett fantastiskt bildspel från sina
resor i Sydostasien.
Anna Blomdahl inledde vår del av dagen med en presentation av klubben.
Därefter visade vi tre bildspel från våra temakvällar och utflykter under
det gångna året. Det första bildspelet omfattade följande aktiviteter och 10
medlemmars bilder inom dessa områden:
Bildspel
Mörkerfotografering
Makrofotografering
Besök hos Karlskrona Akvarieförening
Fågelfotografering
Bröllopsmässan
Blixtfotografering
Porträttfotografering
Våra bildspel från besöken på Kyrkö mosse och Mastens festplats avslutade
vår del av dagen.
Björn-Eyvind Swahn, Karlskrona, fullbordade dagen med att visa naturbilder
och lämna fototips till mindre vana naturfotografer.
Karl Henrik

FK PAN:s besök

Den 27 och 28 augusti besökte 21 medlemmar ur Fotoklubben PAN från
Göteborg Karlskrona. Vår klubb stod värd för besöket.
Fredagen började i Rådhuset med en kortare presentation av Karlskronas
historia och världsarv nr 560. Sedan följde en båtresa med Wittus till
Kungsholms Fort. En kunnig och trevlig guide och en hel del fotomotiv gjorde
besöket mycket uppskattat. När vi återkommit till Karlskrona besökte vi
Marinmuseum under tre timmar. Dagen avslutades med en gemensam middag
på restaurang Montmartre.

FK PAN:s besök forts.
Lördagen var vikt åt FK PAN:s årliga fotomaraton. Fyra olika motton skulle
fotograferas under förmiddagen och lika många under eftermiddagen, två
bilder för varje motto. Mottona anslöt till världsarvet Karlskrona. Deltagarna
fick en karta med inritade områden – ett område för varje motto - inom vilket
huvudmotivet skulle finnas. Fem guider ur KFK såg till att inga deltagare
försvann på vägen.
Motto 1:
		
Motto 2:
		
		
Motto 3:
		
		
Motto 4:
		
		
Motto 5:
		
Motto 6:
		
Motto 7:
		
Motto 8:
		

Torghandel i världsarvsmiljö.
Stortorget med kringliggande byggnader.
Amiralitetsparken och Amiralitetsslätten
Amiralitetsparken med klockstapeln
och järnvägstunneln, Högvakten
På gränsen mellan militärt och civilt
Amiralitetskyrkan, Rosenbom, Kungsbron,
Bastion Aurora, Tårarnas allé
Marinmuseum från utsidan
(med kringliggande byggnader och fartyg)
Stumholmen, norra delen.
Staden vid havet
Fisktorget och Borgmästarefjärden
En ”tidig gräddhylla”
Ekholmen
Varvsarbetarnas stadsdel
Björkholmen
Varvsmuren
Mellan Saltö sund och Styrmansgatan

FK PAN:s besök forts.
När bilderna lästs in i tävlingsledarens dator, samlades vi på restaurang
Castello för ännu en gemensam middag. Kvällen avslutades med att Anders
Abrahamsson visade sin trivsamma biograf och sitt fantastiska bildspel från
hans besök på Kyrkö mosse.
Under hösten sänds bilderna över till oss för bedömning av tävlingen. Vi ska
utse bästa bild för varje motto och de tre bästa serierna där båda bilderna ska
ingå. Besluten ska motiveras. När vi fått bilderna kan vi bestämma ett antal
kvällar under hösten för det arbetet. Alla klubbens medlemmar är välkomna att
delta i bedömningen.
Karl Henrik

Här kan du låna nyckel till klubblokalen
och betala hyran.
Medför medlemskortet.
Passa samtidigt på att komplettera din
fotoutrustning!

Karlskrona Fotoklubb
Gunnar Eriksson
Karl Henrik Meijer
Håkan Nilsson
Marcus Löfdahl
Peter Fridlund
Anna Blomdahl

Ordförande
Kassör
Sekreterare

0455 - 147 11
0455 - 500 27
0733 - 86 63 96
0708 - 68 49 89
0455 - 823 62
0709 - 26 06 46

Övrigt
Hemsida
E-post
Adress

http://www.karlskronafotoklubb.org
info@karlskronafotoklubb.org
Skepparegatan 31
371 35 KARLSKRONA
Bankgiro
5468-8825
Medlemsavgift
275 kr
Ungdomar till och med 20 år, heltidsstuderande och värnpliktiga som fullgör
grundutbildning betalar reducerad medlemsavgift på 150 kr per år.

Nya medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna!

