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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.

Inställda möten

Tyvärr så ser vi ingen annan lösning än att ställa in månadsmötena i
december och januari på grund av rådande läge med Corona. 
Vi ställer även in adventsutställningen och vår egen försäljning av
almanackan.
Vi hoppas att vi kan starta med månadsmöten igen i februari



Resultat minimara

Nu är omröstningen av minmaran avslutad. Stort tack till alla som har
hjälpt till med bedömningen.

Vinnare Arkitektur: Ann-Margreth Gustavsson

Vinnare Klurigt: Lars Krantz 

Vinnare Ljus i mörkret: Kjell Samuelsson

Vinnare Tra�kplats: Lars Johansson

Total segrare blev: Ann-Margreth Gustavsson

Ett stort grattis till våra vinnare.

Samtliga resultat �nns inom kort på  hemsidan

 

Månadens bild november

Tyvärr så har vi inte fått in så många bidrag till månadens bild November
med tema Udda teknik/kreativt foto. Men vi testar ändå en till digital
bedömning. 
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 6 december.

Månadens bild december

 Vi kör en digital månadsbild även december. Valfritt motiv och enstaka
bild. Max storlek på bilden 2 MB och längsta sidan 2000 pixlar.
Inlämning senast 6 december på Inlämning  eller på mail.

Almanackan 2021

Nu �nns vår almanacka  hos våra återförsäljare: A-art, Möllers Ur och optik,
Förbutiken ICA, Shell/7 Eleven, Tempo Björsäter. Den kostar även i år 100 kr.
Om du inte kan köpa den hos våra återförsäljare så kan du kontakta oss på
mail

RSF:s årsbok

Nu är RSF:s årsbok beställd. Vi meddelar när den �nns att hämta hos
Agneta. Om du glömde beställa �nns det några extra böcker, först till
kvarn gäller på dessa.

Utställningar

https://www.atvidabergsfotoklubb.com/minimara.html
https://www.atvidabergsfotoklubb.com/manadsbild.html
https://forms.gle/ksDaHcv1bjxLeiDA7
https://www.dropbox.com/request/9tX9Z15g1HVNingylCgM
mailto:kontakt.atvidabergfotoklubb@gmail.com


Utställningar

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

/Styrelsen

Minimara Segrande bilder

Arkitektur 
Foto Ann-Margreth Gustavsson

Tra�kplats
Foto Lars Johansson

Klurigt 
Foto Lars Krantz

Ljus i mörkret
Foto Kjell Samuelsson

 
 

På gång
 

mailto:%20kontakt.atvidabergfotoklubb@gmail.com


Preliminärt Månadsmöte
februari

Månadens bild
Tema  Gammalt & nytt

Digirace
 Tema Småkryp

Bildvisning Årets fotograf 2019

-Medtag �ka
-3 februari kl 19
-I Kulturhuset

 
 
Teman månadens bild

December fritt bildval

Januari Årets bild 2020

Februari Gammalt och Nytt

April Stenar

Maj fritt bildval

September fritt bildval

November Gatufoto

December Kollektion

KM

Mars KM 1, fritt bildval

Juni Digitalt KM 2, Vårblommor

Oktober KM 3, Det ensamma
trädet

 

Digirace:

Februari fritt bildval

Oktober Småkryp
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Hantera prenumeration:

Uppdatera informationen

Säga upp

 

Visa

Visa online

 

Besök oss:

Webben

Facebook

Mail
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