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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för DANDERYDS FOTOKLUBBS 66:e verksamhetsår 2016
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Under 2016 har klubben 72 (75) medlemmar och haft 10 ordinarie månadsmöten med besök av 6
professionella fotografer och besökt utskriftsgurun Stefan Ohlsson på Projektor. Styrelsen hade 7
möten. DFK har hållit 5 deltävlingar i klubbmästerskapen och en Minimaraton och för 8:e året
”En dag den 25 april”.
Klubbmästare tävlingssäsongen hösten 2015 / våren 2016 blev ffg Inga Nathhorst följd av Erik
Mellgren och Marika Lindbom.
Utställningar som började med Alla hjärtans dag i Mörby C 2015 ambulerar bland kommunens
äldreboende. De är efterfrågad och populär. Christina Frid är primus motor.
Klubbmedlemmar deltar också med framgång i distriktet SVEFO Östra Svealands Fotoklubbars
tävlingar och i RIFO som anordnas av RSF Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges
fotoklubbar.
DFK har fortsatt med några oregelbundna inslag på månadsmötena dels Teknikkvart som Lasse
Lindfors håller i och dels Bildkvart ”Vad säger bilden” med Kerstin Blomberg Gedda - ingen av
dem tar bara en kvart. Utöver tävlingarna har vi också haft fotouppgifter utom tävlan för att öva
både teknik och att formulera sig i bild.
Klubbens möten var välbesökta med i snitt ca 30 deltagare dvs 45 % närvaro.
Jan-Olav Wedin har åter generöst delat med sig av sina omfattande kunskaper och lett två
välmatade helger med Lightroom och Photoshop i mars och april.
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Årets klubbresa gick till Skåne i juni. I år hade vi riktigt varmt och soligt väder. Digra dagar med
fina resmål och sköna kvällar vid Skälderviken.
Under året startade också en BILD-grupp i början av maj där vi ger varandra feedback på
medhavda utskrivna bilder. Gruppen har 14 medlemmar och 8 – 12 personer träffas en gång i
månaden. Det hann bli 6 träffar.
Klubborganet Fokus har kommit ut med 10 nr. Redaktör Jan Bergman.
Månadsmöten:
Januari
Besök hos printgurun Stefan Ohlssons Projektor. Projektor har gjort utställningsbilder åt Gunnar
Smoliansky och andra av Sveriges mest framstående fotografer. Stefan Ohlsson utbildar och
examinerar professionella fotografer.
Bortamöten brukar inte dra så många men detta blev välbesökt med 20 + deltagare.
Februari
Besök och bildbedömning av Håkan Elofsson reportagefotograf och mycket annat Bildansvarig
på Berghs Communication.
Mars
Årsmöte och besök med bildbedömning av ”Fjellis” välkänd profil i fotovärlden. Han började på
Christer Strömholms fotoskola på 60-talet sedan mode- och reklam, senare Art director och
mycket mer.
April
Bildsamtalsmöte med fotouppgift att välja ut en av dina bilder där du i förväg visste vad du ville
få fram med bilden. Kvällen inleddes av Kerstin Blomberg som vänligen fortsätter att leda oss in
i bildvärlden ”Vad säger bilden” och hur.
Maj
Vår Lasse Lindfors gick igenom fotouppgiften ”Blixt på andra ridån”. Några hade med sig
favoriter bland läroböcker i foto ss Brutus Östlings ”Konsten att fota fåglar och andra djur”. Våra
bilder från ”En dag den 25 april” gicks igenom. Inte lätt att belysa. Klubben bedömde Ystads FK
printtävling. De höll en hög klass och medlemmarna röstade. På onsdagen gick några av oss
igenom och slutredovisade placeringar med omdömen. Vi fick tack och lovord från klubben.
Juni
Besökte oss fotografen Helena Berzelius och var jury för Minimaran som har 6 tema. Bästa
”rulle” vann Björn Wiklander (igen) Björn vann också Bästa enstaka bild.
Fotouppgiften ”Effekt av varierad ISO” gav inget utfall. Moderna kameror kompenserar mycket
bra för höga ISO-tal med knapp förändring av brus eller färg. Det valda intervallet var alldeles
för litet... och våra kameror för bra.
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September
Anna Clarén - som förestår Nordens fotoskola (Sveriges ledande utbildning för fotojournalister)
besökte oss och bedömde Sommarplåga som inte så många nappat på. Anna gav oss ett schema
för ”En enkel bildanalys” och använde sig av den vid bedömningen av Robert Hultmans
Sommaruppgift ”Berätta en historia i 3 – 6 bilder”.
Anna visade och berättade sedan till sina egna projekt både de tidigare som bl a ställts ut på
Fotografiska och finns med i Gerry Badgers och Martin Parrs ”The Photobook; A History iii”.
Extra spännande var att hon generöst berättade om sitt nuvarande projekt. Mycket starka bilder
och texter.
Oktober
Porträttfotografen med en fast utställning på Fotografiska, Knut Koivisto, besökte oss och
bedömde klubbmästerskapens andra deltävling. Sedan bjöd han oss på samma ingående
presentation med proffstips som han just visat i Ryssland vid ett möte för proffsfotografer. Det
drog över tiden men alla satt fastnaglade.
November
Bildsamtalsmöte. Mats Lönngren gav en medlemspresentation och berättade till sina bilder
Deltagarna i sommaruppgiften ”Berätta en historia i 3 – 6 bilder” redogjorde kort för sina
berättelser. Sedan delade vi som vanligt in oss i grupper om ca 5. Denna gång valde vi några
mer vana medlemmar att leda grupperna i syfte att ställa fler givande frågor. Alla medlemmar
har fått utskick med Anna Claréns förenklade bildanalys som ett stöd för tanken. Extra blad
fanns tillgängliga.
December
Fotojournalisten i DN Lars Epstein besökte oss bedömde KM 3, berättade om sin karriär och
visade bilder. Julen firades med sedvanlig alkoholfri glögg och lussekatter.
På www.danderydsfotoklubb.se finns pdf-filer med tävlingsresultat med vinnande bilder och
bedömningar. och kallelser till månadsmötena med bilder och rapporter. Hemsidans kallelser
finns här som bilaga.
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