
September 2013 
 

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till 

MÅNADSMÖTE 
torsdagen den 26 september kl. 18.00.  

Årets fotograf Urda Fogel-Michael pratar bl.a. om att gå på fotokurs.  
Mikael Albrecht dömer VÅRUTFÄRDSTÄVLINGEN. 

Tävlingsbidragen lämnas in vid mötets början. OBS! Tävlingen går numera i 
bara två serier: en för dior och en för påsiktsbilder i svartvitt / färg. Tre bilder 
per deltagare och serie, alltså högst 6 bilder totalt. Bästa bilden i varje grupp 
tävlar om Vårutfärdspokalen.  Var och en sköter inlämningen av sina bilder 

själv, ber någon annan, eller talar med tävlingssekreteraren. 
Mötet hålls på Sandels, Topeliusgatan 2  

     

 
Hösten 2014 blir det stor 125-årsutställning. För att projektgruppen skall hin-
na välja ut de parbilder som skall ackompanjera de gamla arkivbilderna – som 
här ovan Walter Jakobssons klassiska skridskobild - gäller det för klubbmed-
lemmarna att skynda på: leta i det egna arkivet eller gå ut och fota nya bilder, 

bilder som passar ihop med arkivbilderna - till innehåll, färg, form, idé... 
26 nya arkivbilder presenteras i detta Cirkulär, alla också på vår webbsida! 

Läs  även  i  detta  Cirkulär  om  ”skolådebilderna”  som  efterlyses!



SÄSONGSLUT MED ÅRSMÖTE OCH TRADITIONSTÄVLING
Klubbens sista sammankomst före sommar-
pausen brukar vara vikt för årsmötet och tra-
ditionstävlingen, så också i år. Och som van-
ligt var det ingen större publiksuccé. Några 
har redan sina tankar på annat håll medan 
andra kanske skyggar för eventuell kandi-
datur till klubbuppdrag eller helt enkelt lider 
av vårtrötthet. I sin verksamhetsberättelse 
skriver dock styrelsen att själva månadsmö-
tena varit både välbesökta och intressanta 
under det gångna verksamhetsåret, som efter 
tio år hos Kameraseura var det första med 
Ungdomsgården Sandels som mötesplats. 
Vad medlemskåren beträffar har den fallan-
de trend som avstannade i fjol nu igen tagit 
vid med en minskning på tre medlemmar. Vi 
är nu sammanlagt 119 AFK:are varav fem he-
dersmedlemmar. Under verksamhetsåret 
2012-13 har klubben fått 14 nya medlemmar 
och 10 har utträtt, medan 7 medlemmar stru-
kits på grund av obetald medlemsavgift. 
Vid behandlingen av verksamhetsberättelsen 
uttryckte mötesdeltagare bekymmer över den 
stagnerade verksamheten i klubbens arkiv. 
Klubbordföranden framhöll att det beklagliga 
läget beror på svårigheterna att finna en ordi-
narie arkivarie. 
Av verksamhetsplanen för 2013-14 framgår 
en del ändringar i det förestående tävlings-
programmet. Av de sex deltävlingarna i seri-
en Månadens bild blir två enbart för projice-
rade digibilder. Diabilder tävlar inte längre om 
månadens bild utan hänförs till traditionstäv-
lingen och kvarstår som en klass i vårutfärds-
tävlingen. På mötet framfördes ett förslag om 
att svartvita bilder och färgbilder skall tävla i 
samma klass, men förslaget stöddes inte av 
en majoritet. 
En budget baserad på den oförändrade med-
lemsavgiften  30  € godkändes. 
Av styrelsens medlemmar stod Hanna 
Blomqvist, Niklas Lindgren och Ghita Thomé i 
tur att avgå. Årsmötet återvalde Hanna Blom-
qvist och Ghita Thomé för två års mandatpe-
rioder samt valde Lars Kronlund för en två års 
mandatperiod sedan Niklas Lindgren avsagt 
sig återval. 
Till AFK:s ordförande för verksamhetsperio-
den 2013-2014 återvalde årsmötet enhälligt 
styrelsemedlemmen Mikael Albrecht. 

CF 

 
Henri Jalo: Esbo kulturcentrum 
Med den här bilden tog Henri Jalo hem tradi-
tionspokalen för andra året i rad. Domare var 
den församlade medlemskåren. 
 
Ordföranden har ordet 
JUBILEUMSÅR VÄNTAR 
AFK förbereder sitt 125-årsjubileum. Själva 
bemärkelsedagen inträffar i mars, men plane-
ringsarbetet har redan pågått en längre tid. 
När man tittar på gamla protokoll från den 
tiden då AFK var ung så är det uppenbart att 
mycket vatten runnit under broarna sen dess. 
Fotohobbyn har en helt annan karaktär och 
AFK har också förändrats radikalt. I dag har 
vi ett viktigt arv att förvalta, det traditionella 
mörkrumsarbetet, samtidigt som vi lever mitt i 
digitalrevolutionen. Men vi ska spara nostal-
gin till jubileumsfesten och istället ta en titt på 
vår egentliga verksamhet. 
Styrelsen diskuterade kort vår verksamhets 
grundkoncept på mötet i september och kom 
fram till att stommen inte behöver ändras. Vi 
är alla vana vid vår traditionella rytm med 



bildcirkel, digicirkel och månadsmöte mot slu-
tet av månaden. Två lite mer organiserade 
utfärder per år tycks också vara lämpligt. Att 
hålla fast vid ett beprövat koncept behöver 
inte betyda att vi stagnerar. Hur intressant 
verksamheten är beror i hög grad på innehål-
let i våra cirklar och på våra möten. Det här är 
någonting som kräver planering och upptar 
en betydande del av styrelsens tid. Vi skulle 
förstås gärna se att AFK:arna också stack ut 
och fotade tillsammans ad-hoc lite oftare. 
Men sånt kan styrelsen inte sitta och besluta 
om utan det är en kultur som måste växa 
fram spontant.  
Ett nytt verksamhetsår medför förstås också 
en reviderad styrelse och funktionärslista.  
Styrelsen: 
Mikael Albrecht, ordförande 
Gunnar Lundqvist, vice ordförande 
Lars Kronlund, styrelsemedlem 
Ghita Thomé, sekreterare 
Kristian Frantz, tävlingssekreterare 
Hanna Blomqvist, skattmästare 
Funktionärer: 
Lars Wernbom, klubbvärd 
Anders Blomqvist, bokförare 
Henri Jalo, labbmästare 
Peter Stenius, vice labbmästare och biträ-
dande tävlingssekreterare 
Christine Saarukka, cirkulärredaktör 
Clas Feiring, biträdande cirkulärredaktör 
Niklas Lindgren, webbredaktör & IT ansvarig 
Gunnar Lundqvist, studiomästare 
Mikael Albrecht, kontaktperson för arkivet 
 
Alltså inga större överraskningar här heller. 
Allt klart, det nya året kan börja.  
“Ladies  and  gentlemen,  charge  your  batteries  
and  load  a  fresh  memory  card.”   
 

Micke 
 
 
 

RAMHYRA 
AFK äger en uppsättning fotoramar, som ut- 
lånas för AFK:ares utställningar. Ramarna är 
av god kvalitet, och kommer att behöva för-
nyas så småningom, efter att ha varit med om 
ett antal utställningar. För den skull uppbär 
klubben en hyra om 2  €  per  ram och utställ-
ningsgång. 

 
 

HÖSTUTFLYKT TILL MARIEFORS 
Härmed påminns om utflykten till Mariefors 
(Kellokoski på finska) lördagen den 21.9.  
Alla åker som vanligt på egen hand till målet 
för höstutflykten. Man kan på förhand komma 
överens om att dela bil, eller så åker man en-
sam. Ingen anmälning behövs. Men vi börjar 
med att träffas klockan tio på café ”Kinus-
killa”. Adressen är Vanha Valtatie 190, bygg-
nad 2. Se www.kinuskilla.fi  
Urda Fogel-Michael håller i trådarna och 
henne kan man ringa sen när man tappat bort 
sig. Urdas telefonnummer är 045 67 80 960. 
Vad gäller tävlingsbilderna, hur många och 
hur stora de får vara, se tävlingsprogrammet 
två sidor framåt! 
 
 
UTSTÄLLANDE AFK:ARE 

 
 
Henri Jalo ställer ut fotogravyrer i Kamera-
seuras cafégalleri, Barnhemsgränd 1. Vernis-
sage blir det den 3.10 kl 17, Henri önskar alla 
AFK:are välkomna! Själva utställningen pågår 
fram till den 25.10. 
På bilden ses Henri med ett redskap för fram-
ställande av fotogravyrer, en press. 
 
 
 
 

NYA MEDLEMMAR! 
AFK-året får vi starta med att önska hela fem 
nya medlemmar välkomna i klubben: Clara 
Nyberg, Nina-Maria Ekholm-Haanpää, Ri-
chard Nordgren, Jacob Nordgren och 
Marcus Rosenlund. Vi gläds åt detta! 
  



BILDSTORLEK 
Kom ihåg: ifall inte annat nämnes i tävlings-
programmet är den maximala storleken på 
en tävlingsbild 50x40 cm inklusive paspis! 
Detta enligt våra allmänna tävlingsregler. 
 
NY CIRKEL FÖR STUDIOARBETE 
Från och med i höst kommer AFK att kunna 
erbjuda sina medlemmar möjligheten att ar-
beta i studio i egna utrymmen, på Sandels. 
Medel för inköp av lätt studioutrustning har 
reserverats och så snart vissa praktiska frå-
gor kring var den skall förvaras är lösta kom-
mer vi att kunna börja bygga upp en studio en 
gång i månaden. Första gången blir torsda-
gen den 17 oktober, även om studioutrust-
ningen då ännu inte skulle vara helt klar. Man 
kan alltid jobba med planering och teori. 
 

KNÄPPISJUBILEET 
Glöm inte att det är Knäppisjubileum i Vasa 
den 26-27.10, och Hanna Blomqvist (se 
kontaktinforutan på Cirkulärets sista sida!) 
har åtagit sig att samla ihop dem som har för 
avsikt att bege sig norrut då. Det vill säga, 
hon är beredd att anmäla oss både till de två 

fotodagarna där, och till middagen på lördag 
kväll, men vi får lov att ta oss dit själva och 
boka hotell också. Intresserade bör höra av 
sig till henne senast den 9.10!  
Mikael Albrecht har skickat post från AFK till 
medlemmarna (den 3.9) – leta fram det så 
har ni programmet för de två dagarna. Också 
menyalternativen till lördagsmiddagen finns 
där, välj meny färdigt, innan ni kontaktar 
Hanna! 
Knäppisarna har lyckats få intressanta namn 
som föredragshållare: Anders Geidemark 
från Sverige, Baard Ness och Tom Schandy 
från Norge, och så deras egen Tuija Warén. 
Tom Schandy uppträder på söndag förmid-
dag, de tre andra på lördag eftermiddag. 
Programmet börjar på lördag klockan 12 och 
avslutas på söndag klockan 12. 
Radisson Blu Royal Hotel har specialpris om 
man   uppger   koden   ”Fotoklubben   Knäppisar-
na”,  då  får  man  ett  dubbelrum  för  80  euro  el-
ler   ett¨enkelrum   för  75  €.  Men   rummen  skall  
då bokas senast den 4.10! 
Alternativa hotell är Astor och Vallonia, båda 
en aning dyrare, och de vill ha bokningarna 
redan den 26.9. 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 
Brev från vår kvinna i Tavastehus: 
FÖDELSEDAGSGÅVAN 
Jag ville fira Dagen med en liten picknick vid 
Toisvesis strand. Där fotar många andra och 
jag den havsaktiva vyn, som föds av vattnets 
djup och bredd, himlens vidd, knallarna och 
stenarna. 
Där stod vi, maken och jag, och mumsade på 
gamla wienerbröd och sög i oss Trip. Med 
min vanliga tur fanns inga färska bakverk 
kvar.  
Molnen speglade sina former på den blanka 
vattenytan. Vinden tycktes vila och kameran 
vilade på väskans botten. Jag var ju där för 
att fira, inte fota. 
Jag stirrade på det molniga vattnet, fri från 
tankar. Något obestämt flöt plötsligt in i syn-
fältet. Kunde inte avgöra vad det var. Skräp, 
kanske. Men strax i dess kölvatten kom en vit 
fjäder makligt seglande. Bort flög wienerbrö-
det och jag fumlade fram kameran illa kvickt! 
Knäppte fjädern i gyllene snitt etc. innan jag 

förstod att komponera den i mitten, på det 
molntäckta vattnet. 
Därmed var picknicken över, för nu ville jag 
bums till printern för att se vad jag fått.  
Fjädern i mitten var bäst. En massa skräp 
och en dyster ton, men sånt går att fixa. Killen 
i fotoaffären hjälper gärna. Han är bra på det. 
Jag hade verkligen inte väntat mig någon 
present den dagen. Färskare wienerbröd nog. 
Nu var jag så glad att jag nästan hoppade 
som en kalv i hagen! Bilden hade en aning av 
Magritte över sig, den belgiska surrealisten, 
ni vet. 
- Detta är min bästa bild, deklarerade jag för 
maken. Menar du det, svarade han lojt.  
- Bäst ever, ser du väl! 
Det är för sådana ödets nycker det är värt att 
ha kameran till hands. Jag tackar ödmjukt för 
den fina gåvan. 

 
Hälsningar, 
Marketta 

  



TÄVLINGSPROGRAM FÖR AFK 2013-2014 
Månad & tävling Motiv/tema Tävlingsform 
September 
Vårutfärdstävling 

Motiv från vårutfärden 
(Moon, 9-12.5. 2013) 
Dior och påsiktsbilder 

Tävlingen går i två serier: en för dior och en för 
påsiktsbilder i svartvitt / färg. Tre bilder per 
deltagare och serie. Bästa bilden i varje grupp 
tävlar om Vårutfärdspokalen. Fri teknik, dock så 
att bildens samtliga element skall vara foto-
graferade under vårutfärden och diabilder 
inte får vara reprofotografier. 
Storlek på bilderna inklusive paspis max A3! 

Oktober 
Månadens bild 

”Vid kusten” 
Projicerade digibilder 
 

Två deltävlingar för projicerade digibilder i 
svartvitt och färg, en bild per deltagare och del-
tävling. 

Oktober 
Höstutflyktstävling 

Motiv från höstutflyk-
ten  
(Mariefors, 21.9-13) 
Påsiktsbilder 

I höstutflyktstävlingen får var och en ställa  
upp med  
1)tre enskilda påsiktsbilder (svartvita eller färg 
eller blandat) och  
2)en triptyk, eller alternativt en serie på tre en-
skilda bilder som tillsammans bildar en helhet. 
Som triptyk räknas ett verk som kan hängas 
upp som helhet, men består av tre bilder. Trip-
tykens långsida får vara högst 70cm och kortsi-
dan högst 50cm. Serien på 3 bilder måste 
också i sin helhet rymmas inom 50x70 cm. 
För de enskilda bilderna gäller normala täv-
lingsregler. 

November 
Månadens bild  

”Silhuett” 
Påsiktsbilder 
 

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och 
färg, en bild per deltagare och deltävling. 

Januari 
Månadens bild 

”Det regnar” 
Påsiktsbilder 

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och 
färg, en bild per deltagare och deltävling. 

Februari 
Månadens bild 

”Närbild/Makro” 
Projicerade digibilder 
 

Två deltävlingar för projicerade digibilder i 
svartvitt och färg, en bild per deltagare och del-
tävling. 

Februari 
Tävling om poka-
len Qvinnan 

”Kvinna” 
Påsiktsbilder 

Två påsiktsbilder per deltagare, valfritt färg / 
svartvitt. 

Mars 
Månadens bild 

”Snö, is” 
påsiktsbilder 

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt  
och färg, en bild per deltagare och deltävling. 

April 
Månadens bild 

”Street photo” 
påsiktsbilder 

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt  
och färg, en bild per deltagare och deltävling. 
Street photo är en form av dokumentärfotografi 
med mänskor i verkliga situationer i offentliga 
rum.  Observera att bilderna måste vara tag-
na 1.6 2013 eller senare! 

Maj 
traditionstävling 
 

Fritt motiv 
Påsiktsbilder och dior 

Två klasser: 
1.Egenhändigt gjorda, traditionella mörk-
rumskopior och bilder i ädelförfaranden. Tre 
bilder per deltagare. 
2. Diabilder, tre bilder per deltagare. 
Publiken är domare. Den av de två klassernas 
vinnarbild som fått flest röster får en inteckning 
i traditionspokalen. 

 
 



 
26 NYA ARKIVBILDER ATT LETA PAR TILL 

Dessa bilder gäller alltså den stora 125-årsutställningen som kommer att hänga på Stadsmuseet, So-
fiegatan 4, hösten 2014. På nätet  ser du bilderna större och tydligare.  

(http://www.afk.fi/aktuellt/125-årsutstallningen) 
Tävlingssekreteraren Frasse vill ha era parbildsförslag – ALLA! – senast den 30.11. Tre bilder per per-

son och arkivbild får man skicka in. 
Var snabba nu – annars blir det kanske ingen utställning om ett år 

 

7 648 141 146 

   
 

69 251 320 323 

   

 

663 719 1548 1545 

   
 

795 1609 2066 2333 

   

 

 
 

NY AFK-LOGO? 
Vem vill/kan skapa en ny logo för AFK?  Den skall utgå från den gamla, skall användas åtminstone 
under jubileumsåret 2014 och kanske bli den nya logon helt och hållet. Den som känner sig manad 
kan kontakta ordförande Mikael Albrecht, så skickar han den gamla logon i digital form! Deadline 
för förslag är den 30.11, alltså samma som för parbilderna! 
.



976 1745 3199 3275 

 

 

 

 

3835 1556 3238 3812 

  
 

 
3244 1026  

 
Bilden ovan till höger är den enda färgbil-
den hittills – se den i färg på webbsidan! 
 

 
 

 
 

”SKOLÅDEBILDER”  SÖKES 
Som en del av AFK:s 125-årsfestligheter nästa 
år planeras en "skolådeutställning". Idén är att 
placera 125 olika bilder av storleken 10x15 cm 
i ett antal "skolådor" på en eller flera cafeterior 
i centrala Helsingfors. Tanken är att en café-
gäst, som ser en bild som han eller hon tycker 
om, helt enkelt kan ta bilden med sig. Vi ska 
ha flera uppsättningar bilder så att skolådorna 
kan fyllas på efter hand.   
Alla AFK-medlemmar som vill delta ska få 
åtminstone en bild med i utställningen. Moti-
vet och tekniken för hur bilderna uppkommit är 
helt fria, men själva bilden skall lämnas in i di-
gitalt format. Eftersom vi på förhand inte vet 
hur många som vill ställa ut sina bilder i det här 
formatet så ber vi alla intresserade att skicka in 
högst tre av sina favoritbilder (rangordnade 
enligt fotografens tyckte och smak). Alla får 
alltså åtminstone en bild med på utställningen. 
Beroende på deltagarantalet kan det också bli 
två eller t.o.m. tre bilder per person. Storleken 

på bildfilerna kan gärna hållas till max 2Mb. 
Antalet pixlar är inte begränsat men eftersom 
bilderna printas som 10.2 x 15.3 cm bör bild-
formatet vara 2/3 (kortsida/långsida, antingen 
stående eller liggande). Utställningsgruppen 
förbehåller sig rätten att korrigera bildstorleken 
och beskära bilden ifall formatet på en inläm-
nad bild inte är 2/3.  
Bildfilerna bör skickas till tävlingssekreteraren 
senast den 31.01.2014.  
Printningen av bilderna kommer att sponsras 
och alla bilder printas samtidigt. På baksidan 
av bilderna planeras att stå klubbens namn, fo-
tografens namn, namnet på bilden och en e-
mailadress till fotografen (ifall fotografen vill) 
samt sponsorns namn. Eventuellt sätter vi 
också reklam för 125-årsutställningen på bak-
sidan av bilderna så att den här utställningen 
fungerar som information om den stora 125-
årsutställningen samtidigt. 
 

            Frasse  



AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK T.O.M. OKTOBER  2013 

Aktivitet Datum Kl. Plats På programmet/Anmärkningar. 

Bildcirkeln To 19.9 18.00 Sandels, Tope-
liusgatan 2 

Kristian Frantz om att delta i na-
tionella och internationella utställ-
ningar. (Närmast Finland Circuit, 
deadline den 23.9) 

Höstutflykt Lö 21.9 10.00 Mariefors Träff på café Kinuskilla. Se annan 
plats i Cirkuläret! 

Digicirkeln On 25.9 18.00 Labbet, Tölög.52 Höstens program planeras under 
ledning av Mikael Albrecht 

Månadsmöte To 26.9 18.00 Sandels, Tope-
liusgatan 2 

Vårutfärdstävlingen. Se tävlings-
programmet för detaljer. Domare 
Mikael Albrecht. Årets fotograf 
Urda Fogel-Michael talar om foto-
kurser. 

Studiocirkeln To 17.10 18.00 Sandels, Tope-
liusgatan 2 

Under Ludde Lundqvists ledning 
bygger vi nu upp en egen STUDIO! 

Bildcirkeln To 24.10 18.00 Sandels, Tope-
liusgatan 2 

Öppet tills vidare 

Digicirkeln On 30.10 18.00 Labbet, Tölög.52 Öppet tills vidare 

Månadsmöte To 31.10 18.00 Sandels, Tope-
liusgatan 2 

Höstutflyktstävlingen. Se täv-
lingsprogrammet! Månadens Bild: 
Vid Kusten. Domare och gäst: Fö-
reningen BioFotos ordförande Heidi 
Holmlund 

  
STOCKHOLM, ETT FOTOPARADIS 
Jag var i Stockholm i slutet av augusti, början 
av september. Bland annat för att se Helmut 
Newton på Fotografiska museet, Imogen 
Cunningham på Kulturhuset och Walter 
Wegman på Artipelag i Gustavsberg. Imogen 
Cunninghamutställningen tog slut redan den 
8.9, tyvärr, men de två andra kan man se 
ännu denna månad (till den 29.9). 
Fotografiska måste man besöka varje gång 
man besöker Stockholm. Dessutom måste 
man åka till Stockholm då och då bara för att 
se Fotografiska.  
Många (ofta kvinnor) tycker illa om Helmut 
Newton, för att han avbildar undersköna fo-
tomodeller i utmanande poser och besynnerli-
ga omgivningar. Men mest har han ju ändå 
gjort roliga modebilder, och helt annat också. 
Och varför skall det vara så fy fy att avbilda 
vackra kvinnokroppar på foto när världen är 
full av målningar och skulpturer av vackra 
kvinnokroppar? Jag promenerade i Esplanad-
parken senast förra veckan, och vad möter 
mig när jag närmar mig Svenskis om inte två 
vackra unga kvinnor som står helt nakna på 

sin sockel. Så vad är det för extra chauvinis-
tiskt med Helmut Newton? 
Om man hinner besöka utställningen innan 
den är slut skall man definitivt också gå in och 
titta på videon som hans hustru gjort om ho-
nom och hans arbete. Man behöver inte se 
allt, den är lång, men man får ett mera per-
sonligt förhållande till honom genom videon. 
Och den är ganska rolig. 
Rolig är definitivt videon på Artipelag (i Gus-
tavsberg, med mycket naturskön omgivning. 
Man kan ta en promenad runt udden på en 
brädlagd promenadväg, innan man går upp till 
det arkitektoniskt fantastiska museet, skapat 
av Baby Björn-miljonären Björn Jakobson.) 
Videon handlar om The Hardly Boys, Walter 
Wegmans egen version av sin barndoms bok-
hjältar The Hardy Boys. Wegmans boys är 
hardly boys, knappast pojkar, för de är tikar av 
rasen Weimaraner utklädda till flickor. Kungen 
och drottning Silvia stod bredvid mig i video-
rummet och fnissade, de också.  
Man var i fint sällskap... 
Själva utställningen är omväxlande och spän-
nande.     Christine 



 KONTAKTINFO FÖR AFK 
                                                                                   Styrelse:  

Ordförande Mikael Albrecht 
Larsviksvägen 2 J, 02320 Esbo 
Mobil: 040 550 9349 
e-post:  

 

Vice ordförande Gunnar Lundqvist, 
Fredriksgatan 60 A 14, 00100 Helsing-
fors, 
Mobil: 040 5200 303  
e-post:  

Sekreterare Ghita Thomé 
Jungfrustigen 4 C 20, 00140 Helsingfors 
Tfn: 170 342 (hem), 050 367 64 86 (mo-
bil) 
e-post: 

Skattmästare Hanna Blomqvist 
Braxenvägen 9 A 3, 02170 Esbo 
Tfn: 462 223 (hem), 050 4334 765 (mo-
bil) 
e-post:  
 

Styrelsemedlem: Lars Kronlund 
Korpasvägen 8 D 
00300 Helsingfors 
Tel.040 577 5818 
e-post; 

Tävlingssekreterare Kristian Frantz 
Hansasbågen 3-5 D 7 
01150 Söderkulla 
mobil:040 522 8638 
e-post:          

                                                                           Funktionärer:   

Webbredaktör och IT-ansvarig 
Niklas Lindgren 
Hörnebergsgatan 7 A 26 
00500 Helsingfors 
Mobil: 044 535 7073 
e-post: 
Labbmästare Henri Jalo 
Mickelsvägen 2 B 24, 00640 Helsingfors 
 Tfn: 040 510 47 83 (mobil) 
e-post: 
Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare Peter 
Stenius 
Gamla Åbo landsväg 5-7, 00320 Helsingfors 
Tfn 772 5783 (jobbet), 050 381 2648 (mobil) 
 

Klubbvärd Lars Wernbom 
Skarpskyttegatan 18 A 8, 00150 Helsingfors 
Tfn: 666 113 (hem) 
Cirkulärredaktör Christine Saarukka 
Hamnholmsvägen 1 D 58, 00980 Helsingfors 
Tfn: 040 722 38 49  
e-post:  
Biträdande cirkulärredaktör Clas Feiring 
Vargvägen 15 C, 00800 Helsingfors 
Tfn: 755 33 24 (hem), 050 568 83 24 (mobil) 
e-post: 
 
Kontaktperson för arkivet Mikael Albrecht (se ovan) 
  

AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors, tfn 406 268 
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/ 
Labbnyckelfrågor: Hanna Blomqvist (se ovan) 
Bankkonto: Aktia 405549-2154067 

Ansökan om medlemskap: Mikael Albrecht (se ovan) 
Adress-och medlemsfrågor: Hanna Blomqvist (se ovan) 
AFK:s webbsidor: www.afk.fi 
E-postinfo:  

 


