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KM3

Tema Kurva/kurvor

Hej

Välkomna till vårt nyhetsbrev. Vi hoppas att ni uppskattar det och vill
fortsätta att få det. Om ni inte önskar att få information från oss så går det
att avanmäla sig i länken nedan. 

Glöm inte lördagens fototräff. Vi ser ut att få �nt fotoväder. Ta gärna med
eget �ka så �kar vi ihop efteråt.

Filinlämningen till april månads tävling på temat Stenar och
omröstningen för mars månad är öppna till 18 april.

Vi har fått resultatet från Östsvenskan och väntar på diplomen till de
medlemmar som lyckades att placera sig.

Glöm inte att fotografera vårblommor till KM2 som är en digital inlämning.

Medlemstävling – tema: ”Lördag i Åtvid”

Lördag 17 april kl. 11, samling i Malmtrappan.

Fotoklubben inbjuder till vårens första medlemsträff – en uteaktivitet i
Åtvidaberg.

Vi träffas för genomgång av förutsättningarna. Sen ger du dig ut i
samhället med kameran i högsta hugg. Tävlingen går ut på att fånga dina
intryck av Åtvidaberg under ett par timmar på lördagen Du får ta hur



intryck av Åtvidaberg under ett par timmar på lördagen. Du får ta hur
många bilder du vill, blanda fritt, färg och/eller svartvitt, men de måste
vara fotograferade under tävlingstiden. I lugn och ro väljer du sedan
hemma ut de tre bilder som du tycker fångar ”din bild” av Lördag i Åtvid.
Dina foton skickas in digitalt till �linlämning senast 25 april. 

Vinster till bästa bild och bästa samling. Dessutom lottas priser ut bland de
som deltar under lördagen.

Östsvenskan

Ett stort grattis till klubbens medlemmar som placerade sig och får diplom
Klass A Kollektion Påsikt
4:e Agneta Larsson
13:e Lars Johansson
Klass B Enstaka digital
Diplomerade:
Agneta Larsson
Bengt Carlsson
Klass C Enstaka digital tema Livskraft
9:e Agneta Larsson
15:e Sven-Ulrik Meinecke

De medlemmar som lämnade in kollektioner kan hämta dem hos Agneta
efter överenskommelse.

Resultat KM3

Färg

1. Lars Krantz
2. Ann-Margreth Gustavsson
3. Lars Johansson
4. Agneta Larsson
5. Gunilla Furutun
6. Bengt Calsson
7. Ove Gustavsson

Svartvitt

1.  Agneta Larsson
2. Lars Johansson
3. Gunilla Furutun
4. Ann-Margreth Gustavsson
5. Lars Krantz
6. Ove Gustavsson

Bedömning månadsbild mars

https://www.dropbox.com/request/2NNjrRVuZ30viDFx1xQ7


Tema valfritt
Ge varje bild ett betyg 1-5 samt en frivillig motivering.
Du får ge samma betyg till �era bilder. 5 är högsta betyg.
Dina egna bilder ger du betyg 0.
Titta på bilderna i full storlek på vår hemsida, innan du fyller i din
bedömning.
När ni har tittat på bilderna röstar ni i formuläret senast den 18 april

Månadens bild april

Tema Stenar
Max storlek på bilden 2 MB och längsta sidan 2000 pixlar. 
Inlämning senast 18/4 på  �linlämning  eller på mail.

Utställningar

Vi har en del möjligheter till egna utställningar på biblioteket och på Linds 
café. Skicka en intresseanmälan till info@atvidabergsfotoklubb.com om du
har bilder att ställa ut.

/Styrelsen

KM3 Tema Kurva/kurvor

 

På gång

https://www.atvidabergsfotoklubb.com/manadsbild.html
https://forms.gle/sEV7deiVVFUjDTwd6
https://www.dropbox.com/request/acYj8iCvc50Rg3P1ww6h
mailto:%20info@atvidabergsfotoklubb.com


Månadsmöten inställda under
våren.

Årsmötet �yttas till september

Utomhusträffar under våren

Medlemstävling – tema: ”Lördag i
Åtvid”

Lördag 17 april kl. 11, samling i
Malmtrappan, vid biblioteket

https://goo.gl/maps/xGJroweQPiCQizvM8

Fotoklubben inbjuder till vårens första
medlemsträff – en uteaktivitet i
Åtvidaberg.

Vi träffas för genomgång av
förutsättningarna. Sen ger du dig ut i
samhället med kameran i högsta hugg.
Tävlingen går ut på att fånga dina
intryck av Åtvidaberg under ett par
timmar på lördagen. Du får ta hur
många bilder du vill, blanda fritt, färg
och/eller svartvitt, men de måste vara
fotograferade under tävlingstiden. I lugn
och ro väljer du sedan hemma ut de tre
bilder som du tycker fångar ”din bild” av
Lördag i Åtvid. Dina foton skickas in
digitalt till �linlämning senast 25 april.
Max storlek 2 MB och längsta sidan 2000
pixlar.

Vinster till bästa bild och bästa samling.
Dessutom lottas priser ut bland de som
deltar under lördagen.

 

 

https://goo.gl/maps/xGJroweQPiCQizvM8
https://www.dropbox.com/request/2NNjrRVuZ30viDFx1xQ7


Teman månadens bild

Januari Årets bild 2020

Februari Gammalt och Nytt

Mars fritt bildval

April Stenar

Maj fritt bildval

September fritt bildval

November Gatufoto

December Kollektion

KM

Mars KM 1, ersätts av digital
månadsbild

Juni Digitalt KM 2, Vårblommor

Oktober KM 3, Det ensamma
trädet

 

Digirace:

Oktober Småkryp
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