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Program för ABF Fotoklubb hösten 2018 

Augusti 

23 Fotoutflykt till Norra Fjället, Ljungskile, samling 17.00 vid klubben. 

30 Redovisning av Årets Bild och visning av bilder från RIFO 2018. 

September 

5 Bildgrupp C, 18:00 – 20:00. 

6 Studiofoto: Gunnar Skoglycke. 

13 Gatufoto: Agneta Dellefors Rydén, Mölnlycke, visar bilder och berättar. 

20 Att konvertera till svart/vitt, Bosse Niklasson. 

22 Lördag: Utflykt till Göteborg för att öva gatufoto. Info på hemsidan. 

27 Klubbafton Eddie Sundgren visar bilder från sina resor runt världen. 

Oktober 

4 Fotoutflykt till Nossan Ljusfestival i Grästorp. Samling vid klubben 17.00. 

11 Bilder från gatufoto-utflykten, visning och diskussion. 

18 Bildanalys och bildkritik. 

25 Klubbafton Sportfoto, Håkan Fredriksson visar bilder och berättar. 

November 

1 Teknikkväll, vi går igenom utrustningen i klubblokalen och hur den 
fungerar. 

7 Onsdag: Börja tävla??? En informationskväll för dig som är intresserad av 
att börja tävla med dina bilder och vill veta mer om hur det går till. 

8 Blommor och stilleben. Praktiska fotoövningar - tag med kamera. 

15 Diskussion om den kommande vårens aktiviteter i fotoklubben.  

22 Den fotografiska bilden ur ett journalistiskt perspektiv, Lasse Edwartz. 

29 Klubbafton Visning av medlemmars bilder från årets naturfotoutflykter. 

December 

6 Experimentfoto – tag med kamera. 

13 Medlemsmöte, tid och plats meddelas på hemsidan. 
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”Torsdagsträffarna” hålls torsdagar kl 18:00 – 20:00 i klubblokalen 
om inget annat anges. 
Eventuella ändringar publiceras på hemsidan.  

Till klubbaftnar och medlemsmöte vill vi gärna att ni anmäler deltagande i 
förväg, så vi kan planera för fika. Detta är särskilt viktigt om ni har någon form 
av matallergi. 

Anmälan på e-post: klubbafton@abffotoklubb.se 

 

Bildgrupp C 
Gruppen startar den 5 september, därefter bestäms vilka dagar som gruppen 
träffas.  

Mer information och kommande tider och om innehåll publiceras på hemsidan. 

 

Onsdagsgruppen (”Naturgruppen”) 
Gruppen träffas som vanligt på onsdagar 14:00 – 16:30. 

 

Söndagsutflykter 
Vi fortsätter med våra söndagsutflykter med inriktning på naturfoto ungefär 
varannan söndag under hösten. Utflyktsmål bestäms i samråd med 
intresserade medlemmar. Håll utkik efter fortlöpande information på 
hemsidan. 

 

Linslöss 
Sista dag att lämna in bilder till årets upplaga av Linslöss är den 14 
september.  
Antal bilder: Max tio i färg eller svartvitt. 
Upplösning: 300 dpi. 
Format: JPEG. 
Färgprofil: Adobe RGB. 
Bilder: Varierande motiv, gärna med personlig stil. 
Ange gärna kamera, objektiv, mm, sek, bländare (f)

Vi vill också gärna ha in skrivet material till Linslöss. Gärna tillsammans med 
illustrerande bilder förståss. Har du varit på en resa, kurs eller har du något 
annat att berätta om? Vi andra tar gärna del av dina upplevelser och tankar. 
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Medlemsavgift 2018 
Medlem fr o m 18 år, inkl Linslöss, 300 kr/år 

Familjemedlemskap, inkl en Linslöss, 350 kr/år 

Ungdom t o m 17 år, inkl en Linslöss, 150 kr/år 

Dörrkort depositionsavgift 100 kr, Engångskostnad, återfås när kortet 
återlämnas. 

Medlemsavgiften betalas via Bankgiro eller Swish.  
Ange för- och efternamn som referens. 

Bankgiro 5097-3312 

Swish 123 033 65 60 

Linslöss är en tidskrift som utges av klubben varje år i november. Tidskriften 
innehåller bilder som klubbens medlemmar har bidragit med. Linslöss finns 
även som pdf på hemsidan under medlemsinfo/linsloss. 
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