
 
 

ad gäller klubbens månadstävling så är det lite nya saker som gäller. För det första så 
byter den namn till ”klubbmästerskap”. Vid årets slut kommer en total klubbmästare 

utses, och det är den medlem som lyckats skrapa ihop flest poäng totalt i alla klasser. Det är 
alltså bara att börja fotografera dia (igen?) för att ha en chans att vinna den titeln. Om det blir 
ett pris och i så fall vad är inte riktigt bestämt ännu, men det blir nog inte ett sådant där bälte 
som boxarna får.  
 

n annan viktig ändring är att de sju olika deltävlingarna inte längre benämns med 
månadsnamn, utan med nummer. Logiskt nog är det deltävling ett till sju som gäller nu. 

Det är alltså detta nummer som skall anges i rubrikraden på de mail ni skickar till 
tavling@storsjobygdensfotoklubb.se i fortsättningen. Mer om förändringarna finns givetvis på 
klubbens hemsida.  
 

et Slovakiska Fotoförbundet inbjuder till ”29th black & white biennal”. Varje fotograf 
får sända in tio svartvita bilder till RSF och sedan väljer de ut tio av bilderna som får 

representera Sverige. Rätt tuff konkurrens alltså. Låter det lockande så finns det mer 
information på klubbens hemsida om detta. Slovakerna bjuder även in till en ungdomstävling 
med två klasser för de som är under 16 respektive 21 år gamla. Till båda dessa tävlingar skall 
man skicka in bilder innan den 15:e april, så det är bara att sätta fart om man ids.  
 

om tidigare rapporterats går RIFO av stapeln den 17-18 maj i Åmål. Vill någon åka så är 
det bara att kontakta styrelsen så förmedlar vi kontakter. I senaste Förbundsinformen från 

RSF, som även finns på vår hemsida, står mer om detta och mycket annat.  
 

et börjar återigen bli aktuellt att skicka in bilder som man vill försöka få med i RSF:s 
årsbok. Slutdatum är den 31:a maj. Exakt hur inlämning sker vet jag inte, eftersom maj 

månads möte är den 1:a juni, men kontakta någon av de tävlingsansvarig för mer information. 
Det är endast svartvita bilder som är aktuella och det går även att lämna in bilderna digitalt.  
 

om tidigare meddelats via mail så finns det nu ett diskussionsforum på vår hemsida. Det 
är tänkt för att diskutera allehanda fotorelaterade saker, både teknik och spontana 

utflykter, bara för att ta två exempel. Gå in och titta runt lite, nu går även att komma dit via 
menyraden.  
 

ästa månadsmöte är den 30:e mars, klockan 18 på ABF. Kerstin Andersson kommer att 
visa diabilder från Indien. Michael Stoll visar litegrann hur nyss nämnda forum fungerar.  
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Så var vi igång med tävlingssäsongen igen och här kommer de första resultaten: 
 

 

 

 

 
 

ånadens bild blev Stefan Perssons vinnarbild i digitalklass A. Inget grattis den här 
gången alltså, någon måtta får det ju vara.  

 
ör att det skall bli lättare att se vad som är på gång så inför jag nu en liten lista med 
hålltider. Tanken är att denna skall vara återkommande och ständigt uppdaterad. Vi får 

väl se hur det blir med det, jag tänkte laborera lite med formatet framöver så får vi se vart vi 
hamnar.  
 
Datum Tid Aktivitet 
30 mars 18:00 Månadsmöte på ABF. Kerstin visar diabilder, Michael går igenom 

forumet. 
16 april 18:00 

 
Diskussionsmöte på Svenssons Café. 

27 april 18:00 
 

Månadsmöte på ABF. Inlämning tema arkitektur.  

14 maj 18:00 
 

Diskussionsmöte på Svenssons Café. 

1 juni 18:00 
 

Månadsmöte på ABF.  

18 juni 18:00 
 

Diskussionsmöte på kaféet i Badhusparken.  

13 juli 14:00 
 

Diskussionsmöte på kaféet i Badhusparken.  

13 augusti 
 

18:00 Diskussionsmöte på kaféet i Badhusparken.  
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