Våren 2006
2006-01-25
Detta möte skall ägnas åt vad vi kallar "Strategi inför Skånefoto".
Här skall vi gemensamt bestämma vilka bilder vi skall skicka in. Det är ju så
att vi har alla bilderna från våra jubileumsutställningar och de flesta kan nog
vara lämpliga att skicka in som tävlingsbilder.
Dock finns det ju vissa bilder som redan varit med där (i Skånefoto alltså) och
dessa skall, om möjligt, ersättas med andra bilder.
Vår absoluta förhoppning är att alla kommer med bidrag till tävlingen. Vi har ju
tänkt krossa dom andra klubbarna och ta hem rubbet...
Vi avhåller även den vanliga klubbtävlingen, denna gång utan motto.
2006-02-08
OBS sista chansen att ta med bilderna till Skånefoto!
Christer Rasmusson visar "bildspelstillverkning".
Denna man har genom lång tid plågat oss andra genom att visa upp bildspel via
vanliga (analoga) projektorer och sedermera via datorn. Nu har han lovat visa
oss andra hur det senare (digitalt bildspel) går till så vi kan göra egna (och
kanske låta honom lida lite...)
Klubbtävlingen har denna gång mottot "Vinter".
2006-02-22
Ingen programpunkt annat än klubbtävling utan motto.
2006-03-08
Årsmöte.
Här kommer klubbmästarna att redovisas. Ja, ni vet väl att den äran kommer genom
att man tävlar i våra klubbtävlingar och att det är en (nästan) helt omutbar
utomstående person eller klubb som gör den slutgiltiga bedömningen och väljer ut
en bild från varje klass som då blir årets bästa bild (i sin klass) och
därigenom kan fotografen tilltala sig som ”klubbmästare”. Jag kan av ren
blygsamhet inte tala om vem som vann 2004 tillsammans med Lasse Klang.
Det blir väl också lite rapporter från kassören och sekreteraren och allt annat
"tugg" som hör till ett årsmöte och man kan ju hoppas på en helt ny styrelse
(Nej Rolf skall sitta kvar, han förtjänar det). Ingen tävling denna gång och
kallelsen har härmed gått ut så vi kan skippa den punkten i agendan. Eller skall
jag upprepa: Vi kallar härmed till årsmöte klockan 19:00 den 8:e Mars 2006,
plats är som vanligt Studiefrämjandets lokaler i Simrishamn.
2006-03-22
Denna gång skall vi genomlida Krister Anderssons bilder från Filipinerna. Ja vad
skall man inte behöva stå ut med i denna klubb? Krister har tagit flera hundra
bilder från en av sina resor dit och han har lovat skanna in dom bästa för att
sedan visa upp dessa via projektor. Tur att det är mörkt i lokalen så man kan ta
sig en liten lur…
Vi passar på att tävla med mottot "Rolig(t)" och då är kravet att bilden är
rolig, vi vill skratta efter teorigenomgången, det kan vi behöva.
2006-04-05
Programändring; "Arbetsflödet i digital bildbehandling" kommer när Steen o Peter
gjort underlaget färdigt. Ny programpunkt; Peter Olausson berättar om
fotografering i det infraröda våglängdsområdet. Det är det område som kommer
efter vårt synliga ljus. Det kallas också för termiskt infrarött och är det som
avger termisk strålning, dvs värme. Speciella kameror, med bl a lins av
germanium, måste användas. Användningsområdet är mycket noggranna
temperaturmätningar för att t ex "se" temperaturdifferenser och energiförluster.
Klubbtävlingen har inget motto.
2006-04-19
Nu blir det roligt mina vänner. Vi har övertalat Lars Rosenberg till att visa
upp en del av sin skatt (inte den till myndigheten utan den i gömmorna) och vi
kommer att få se en del utvalda objekt. Vi kanske kan få se riktiga dyrgripar
som antika kameror, hemmagjorda objektiv, eller vad vet jag (det är inte mycket
skall jag skynda mig att säga innan någon annan gör det).
Temat i klubbens högtidliga tävling denna gång: "Vatten" - ta er nu inte vatten

över huvudena och spill inte i Lars papplåda med dyrgripar är ni snälla, vi har
ingen drulleförsäkring i klubben (något vi verkligen borde se över med en sådan
skara av glada pågar och töser).
2006-05-03
Denna gång så får vi se bilder som Tomas Svensson har tänkt sig att ta! Jo ni
såg rätt, vi vet inte om han lyckas, men det är så att Tomas med fru skall till
Budapest. Han har lovat ta kameran med sig och resultatet får vi se denna afton.
Klubbtävlingen har inget motto denna gång, men vi brukar ju inte hålla oss till
detta i alla fall (säger en gnällig medlem som inte vann den gången vi hade
"grönt" som motto där jag minsann var den ende som hade bilder som var inom
ramen för mottot som dessutom var riktigt bra om jag får säga det själv (ni kan
ju inte hindra mig)).
2006-05-17
OBS ändring, vi kom på att vi har så trevligt att vi måste träffas en gång till.
En riktig bonusträff! Vi diskuterar kompositiion av bilder, alla bidrar. Alla
måste också ta med bilder.
2006-05-31
Då har vi äntligen kommit till slutet av denna långa vår med all dess lidande.
Jag kan bara för en ordnings skull meddela att Ystads Fotoklubb är lite segare
än vi, dom håller på till den 8 juni. Dom kan i och för sig behöva lite längre
tid om dom skall komma ikapp oss och åtminstone ha en liten chans att vinna
tillbaka ”bucklan” som vi numera har haft i vår ägo i upptill flera
sammanhängande år (2). Förresten; borde inte sekreteraren skriva ihop ett par
rader om detta så vi kan skryta om detta på vår eminenta hemsida? Jo det tycker
jag nog. Vad skall vi göra denna sista träff? Jo vi brukar ju grilla korv så
varför inte fortsätta med det, jag har för mig att det blev lite över sist…
Plats kan vi diskutera men vi har alltid en reserv om det regnar. Krister har
ett fint uterum. Vi tävlar även denna gång med mottot ”Ljus”.
//Steen och löpande ändringar av Peter

