
Januari 2011 
 

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till 

MÅNADSMÖTE 
torsdagen den 27 januari kl. 18.00  

Kvällens gäst är konstnären Peik Bäckström, känd för sina i vår finländska 
geografi inplacerade pastischer på kända konstnärers verk.  

Han dömer också 

MÅNADENS BILD: ”STILLEBEN” 
Deltävlingarna är som vanligt två: påsiktsbilder i färg respektive svartvitt. Högst 

ett tävlingsbidrag per deltagare och deltävling. 
Tävlingsbidragen lämnas in vid mötets början eller minst två dagar före mötet 

till Oy Foto-Hasse Ab, Lilla Robertsgatan 4, eller ännu hellre direkt till 
tävlingssekreteraren.  

   
Mötet hålls i Kameraseuras lokal på Barnhemsgränd 1. 

 

 

 

 
 

En stolt Urda Fogel-Michael tar emot vårutfärdspokalen ur ordförande Mikael 
Albrechts hand. Observera att Urda är den första som får sitt namn ingraverat 

på den nya sockeln! Själva pokalen blev fullgraverad i fjol.



 

SPÄCKAT PROGRAM OCH INSTÄNGDA BILDER 
 

Det kombinerade månadsmötet / glöggfesten i november hade ett så späckat program att 
tid inte ville bli över för normalt glöggmingelsnack. Dels hade vi en gäst, dels hade vi inte 
bara två månadstävlingar som vanligt utan också skulle höstutflyktstävlingens resultat 
kungöras och bilderna gås igenom. Dessutom hade vi ett litet loppis med framför allt 
AFK:s egna grejor men också någon enstaka medlems. OCH till råga på allt lyckades vi 
låsa in diatävlingens bilder i Kameraseuras låsbara lilla rum!  
 
Magnus Östman från Finlands Natur var vår 
gäst, vilket ju satt mycket bra då temat för bå-
de diatävlingen och tävlingen för projicerade 
digibilder (en nyhet i AFK:s tävlingshistoria!) 
var just "naturbild". Som chefredaktör för 
Finlands Natur använder han alla typer av 
naturbilder, från landskap till närbilder av 
växter och insekter. I sitt eget fotograferande 
är han mest intresserad av fjärilar. Eftersom 
han vill komma bort från de granna 
dagfjärilarna fick vi se ett stort antal 
nattspinnare, och vi fick också lära oss 
skillnaden mellan gräshoppa och vårtbitare 
och hur man lockar insekter att posera för ka-
meran. Magnus jobbar mycket med att få 
bakgrunden jämn, och helst skall den vara 
ljusgrön, tycker han.  
Trots sitt intresse för insektfotografering pre-
mierade Magnus Östman bilder som inte ha-
de en enda insekt på sig, vilket må sägas va-
ra vidsynt tänkt av en domare. Det enda djur 
som förekom på de vinnande bilderna var en 
älg. Och Anders Blomqvist fick triss i den 
pokern: Två förstaplaceringar och en tredje! 
 

Deltävlingar med problem 
 
Digitävlingen löpte av stapeln helt utan pro-
blem. Det man däremot kan säga om en så-
dan tävling är att projicerade bilder nästan 
aldrig ser ut som de gör på datorskärmen. 
Fotografen har alltför liten möjlighet att på-
verka hur bilderna ser ut när de visas.  
Diatävlingen är alltid knepig därför att doma-
ren aldrig kommer åt att se bilderna i full 
storlek innan det är för sent, dvs när han  
redan fattat sitt beslut och bara går genom 
bilderna en och en. Denna gång uppstod 
ytterligare ett problem: Magnus stängdes un-
der glöggpausen in i ett rum där Kameraseu-
ra har ett ljusbord för att begrunda diabilder-
na. När han kom ut igen tog han med sig en-
bart de tre vinnarbilderna, och när vi kommit 
så långt som till diatävlingen hade Kamera-
seuras folk redan gått hem och låst alla dör-
rar efter sig… Så ingen annan än Magnus 
Östman såg någonsin alla diabilderna. (De 

inlåsta bilderna kan av sina upphovsmän 
avhämtas på mötet i januari!) 
 

Höstutflyktstävling med katter 
 
Pehr Snellman hade redan på förhand sett 
höstutflyktsbilderna och gjort sitt val, men 
gick ändå på ett föredömligt sätt genom alla 
bilderna på nätet. Pehr konstaterade att bara 
en av deltagarna hade en korrekt uppfattning 
om vad en triptyk är för något: inte tre 
enskilda bilder utan en helhet av tre bilder. 
Denna enda som Pehr kunde godkänna var 
Kristan Frantzs triptyk "Junkfood", ätande 
djur. 
Vinnarbilden blev i alla fall en av de enskilda 
bilderna: Ceilia von Weymarns "Vildkatt", 
medan Lena Lundqvists "Morrhår" och 
Mikael Albrechts "Syskonbädd" fick 
hedersomnämnande.     CS  
 

 
Cecilia von Weymarns "Vildkatt"  



 
Lena Lundqvists "Morrhår" 

 
 

MÅNADSTÄVLINGSRESULTAT: 
 

 Digibilder 
I Anders Blomqvist: Allt Bail a' Mhuilinn I 

"Den här är nog en ganska fantastisk bild. 
Välkomponerad, har djup och helt fantas-
tiska färger. Dramatisk är den, och man 
frågar sig lite: varifrån kommer de otroliga 
färgerna på vattnet och himlen?" 

 
Anders Blomqvists vinnarbild - ett skotskt 

landskap fotat med infrarött filter.  

II Kristian Frantz: Matdags 
”Jag har aldrig sett något liknande! En o-
vanlig situation fångad på bild. Att har-
mamman och ungarna inte framträder så 
väldigt skarpt, det kan man inte göra nå-
got åt. Fint att mamman tittar in i kameran. 
Kompositionsmässigt kan man inte kräva 
mycket mer.” 

III Gunnar Bärlund: Höstlöv 
”Här är begreppet ytspänning mycket kon-
kret illustrerat. I all sin enkelhet väldigt till-
talande. Både kompositionen och färgska-
lan är knapp, vilket gör bilden.” 

 
Gunnar Bärlunds "Höstlöv"  

Hedersomnämnande 
 Christine Saarukka: Getpors 

”Trevligt med den skarpa getporsen i för-
grunden och vattendropparna på stråna 
som ger extra touch. Bilden får djup av 
speglingen på sjöytan i bakgrunden. Dim-
man ger trolsk stämning” 

Diabilder 
I Anders Blomqvist: Våräng 

”Här är det ljuset som gör bilden. Den är 
tagen någorlunda tidigt  en vårmorgon, 
när Adam och Eva blommar. Storbilds-
formatet kommer till sin rätt, detaljerna i 
förgrunden framträder väldigt tydligt.” 

II Göran Lindberg: Hangöälgen 
”Solnedgångar är uttjatade, men inte sol-
nedgångar med älgar. Älgen är i rörelse, 
oskarp, fångad mellan två trädstammar.” 

III Anders Blomqvist: Kintyre vattenfall 
”En väldigt trevlig komposition med grön 
inramning av det som är viktigt - vatten-
fallet. Tagen med lång tid så vattenfallet 
är mjukt.” 



AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK T.O.M. FEBRUARI 2011 
Aktivitet Datum Kl. Plats På programmet/Anmärkningar. 

Bildcirkeln 
(OBS plats och 
tid!) 

To 20.1 16.00 Fotomuséet, 
Kabelfabriken 

Vi går på Pentti Sammallahtis ut-
ställning! Träff vid infodisken klock-
an 16. (Museet stänger kl 18). 

Digicirkeln  On 26.1 18.00 Labbet, Tölög.52 Katrin Eismann-kursen fortsätter 
under ledning av Micke Albrecht. 

Månadsmöte  To 27.1 18.00 Barnhemsgränd 1 Gäst: Peik Bäckström, dömer Må-
nadens bild: ”Stilleben”  

Inlämning av bilder 
till förbundets års-
utställning 

To 27.1 18.00 Barnhemsgränd 1 Peter Stenius samlar ihop utställ-
ningsbilder på månadsmötet. Ta 
kontakt med Peter om tiden inte 
passar. (Se även nästa sida!) 

Bildcirkeln 
 

To 17.2 18.00 Barnhemsgränd 1 Timo Kirves drar en kortkurs i digi-
tal färgbehandling. Alla välkomna! 

Digicirkeln On 23.2 18.00 Labbet, Tölög.52 Katrin Eismann-kursen fortsätter 
under ledning av Micke Albrecht. 

Månadsmöte To 24.2 18.00 Barnhemsgränd 1 Gäst: Niki Strbian från Interna-
tional Evening. Obs! Niki talar 
engelska!  
Månadens Bild: Porträtt 

 
 

VÅRENS KURSUTBUD 
- vem är intresserad av 

vad? 
 
Följande kurser är tänkta för våren - datum 
ännu inte fastslagna. Styrelsen vill först veta 
om intresse överhuvudtaget finns bland 
medlemmarna. Var alltså vänlig och med-
dela - så fort som möjligt! - ordförande 
Mikael Albrecht (se kontaktuppgifterna i 
slutet av Cirkuläret) vilka kurser just DU vill 
gå på: 
 

• Passepartoutskärning i labbet med 
Martin Glader 

• Blixtdag i Kameraseuras studio med 
Mikael Albrecht 

• Kurs i Ilfochrome i labbet med Peter 
Stenius 

• En lördag/söndag (på vårvintern) ute 
i naturen med Mikael Rantanen 

 
Timo Kirves kommer att dra en 
kvällskurs i digital färgbehandling under 
bildcirkelkvällen i februari, dvs. den 17.2 

kl 18 på Kameraseura! Detta är redan 
klart, alla är välkomna med! 

Dessutom fortsätter naturligtvis kursen i 
fotoretuschering i labbet under 
digicirkelkvällarna hela våren. 
 
 NY MEDLEM  
Som ny medlem hälsar vi Lasse Lehtinen 
hjärtligt välkommen i klubben! 
 
 

STADGEÄNDRINGEN 
PÅ SLUTRAKAN 

 
AFK röstar under månadsmötet i januari om 
stadgeändringen för fjärde, och förhopp-
ningsvis sista, gången. Det är alltså fråga 
om en ändring av paragrafen beträffande 
verksamhetsgranskare, som vi tyvärr 
måste behandla på nytt p.g.a. en 
lagändring. För mer detaljer om den här 
processen, se oktobercirkuläret.  

    MICKE 



UTSTÄLLANDE AFK:ARE 
På Wayne’s Coffee, Alexandersgatan 11, 
hänger Pehr Snellmans finstämda svartvita 
Helsingforsbilder under titeln ”Den gångna 
vintern” fram till månadsskiftet januari-feb-
ruari, då de följs av de bästa Högholmsbil-
derna från höstutflykten i fjol. 

 

FÖRBUNDETS 
ÅRSUTSTÄLLNING 

Fotoklubbarnas förbunds (SKsL) årsutställ-
ning blir i år lättare än vanligt att både delta 
i och se. Arrangerande klubb är nämligen 
Kameraseura och utställningsplats blir Ka-
mera-galleriet på den välbekanta adressen 
Barnhemsgränd 1. 
Postade utställningsbidrag skall vara  

stämplade senast måndagen 31.1.2011. 
Som många gånger tidigare åtar sig vår bi-
trädande tävlingssekreterare Peter Stenius 
att ta emot AFK:ares bidrag för gemensam 
inlämning antingen på klubbens månads-
möte torsdagen 27.1, eller i labbet sönda-
gen 30.1, eller också enligt särskild över-
enskommelse med Peter (mobil 
0503812648).  
Årsutställningen kommer att vara öppen 3-
21.4 med vernissage 2.4. Närmare informa-
tion om utställningen samt utställningsreg-
lerna finns på förbundets webbsidor 
(www.sksl.fi/sksl/liitto/vuosinayttely_201
1_helsingissa) med anslutna länkar. Moti-
vet är som vanligt fritt, men märk att klas-
sen för diabilder har slopats. Intressant kan 
också vara att läsa om hur man kan bli 
årets fotograf eller rentav nå ända fram till 
Fotofinlandia. 

 

 
Cecilia von Weymarn med höstutflyktspokalen I sin hand blir omkramad av domaren Pehr 

Snellman. (Foto: Peter Stenius)



 

KONTAKTINFO FÖR AFK 

                                                                                   Styrelse:  

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

Vice ordförande Pehr Snellman 
Bränningsberget 11 B 12, 02320 Esbo 
Tfn: 813 3225 (hem), 050 511 4616 
(mobil) 
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 2223 (hem), 050 4334 765 
(mobil) 
e-post:  
 

Webbredaktör och IT-ansvarig 
Niklas Lindgren 
Hörnebergsgatan 7 A 26 
00500 Helsingfors 
Mobil: 044 535 7073 
e-post:  
 

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

                                                                           Funktionärer:   

Labbmästare Henri Jalo 
Timmerdammsvägen 1 E 36, 00640 Helsingfors 
Tfn: 752 13 03 (hem), 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) 

Kontaktperson för arkivet Pehr Snellman (se ovan) 

Klubbvärd Lars Wernbom 
Skarpskyttegatan 18 A 8, 00150 Helsingfors 
Tfn: 666 113 (hem) 

Cirkulärredaktör Christine Saarukka 
Hamnholmsvägen 1 D 58, 00980 Helsingfors 
Tfn: 135 21 68 (hem), 040 722 38 49 (mobil) 
e-post:  
Biträdande cirkulärredaktör Clas Feiring 
Vargvägen 15 C, 00800 Helsingfors 
Tfn: 755 33 24 (hem), 050 568 83 24 (mobil) 
e-post:  

AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors, tfn 406 268 
Labbokning: Oy Foto-Hasse Ab, Lilla Robertsgatan 4, 
00130 Helsingfors, tfn 680 2244, öppet må-fre 9-17, 
www.fotohasse.fi 
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:  
 

 

Påminnelse! 
Om du inte har betalat AFK:s medlemsav-
gift för pågående verksamhetsår ber vi dig 
vänligen göra det så fort som möjligt. 
Medlemsavgiften är 30 !, och klubbens 
kontonummer är  

Aktia 405549-2154067 
(IBAN-nummer FI4840554920154067). 

Om du har frågor gällande avgifterna, kan 
du kontakta skattmästaren. 
 
VÅRUTFÄRDEN ÄR NÄRA!  
 
Styrelsen har diskuterat årets vårutfärd och 
har enats om följande: Eftersom Kristi him-
melsfärdshelgen detta år infaller i juni, 
samma veckoslut som skolavslutningarna 
(2-5.6) och många AFK:are på lördagen har 
barn med vårfester och dimissioner, eller  
  

unga släktingar som skall uppvaktas, så 
kan vi inte åka långt denna gång. Vi bör 
hitta ett ställe dit man kommer på relativt 
kort tid, och därifrån man kan åka på lördag 
morgon och ändå ha hunnit delta i utfärden.  
Ett sådant ställe är Björneborg, och med 
tanke på de spalystna och på barnfamiljer-
nas trivsel finns som övernattningsställe 
Yyterin kylpylä, där priset för delat rum 
erbjuds oss till det facila priset av 45! per 
person och natt. 
För att få detta pris bör vi förstås boka rum 
som grupp, och då bör vi också ha bin-
dande anmälningar i god tid, vilket betyder 
utgången av mars. 
Redan nu vill styrelsen veta vilka som är 
intresserade av att komma med. Ghita 
Thomé tar emot (ännu ej bindande) anmäl-
ningar  på sin e-postadress, eller per mo-
biltelefon (se kontaktuppgifterna i slutet av 
Cirkuläret)   CS 



 

TÄVLINGSPROGRAMMET FÖR ÅTERSTODEN AV SÄSONGEN 

Januari 
månadens bild 

"Stilleben" 
(påsiktsbilder) 

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt 
och färg, en bild per deltagare och deltäv-
ling 

Februari 
månadens bild 
samt 
tävling om pokalen 
Qvinnan 

"Porträtt" 
(påsiktsbilder) 
 
 
 

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt 
och färg, en bild per deltagare och deltäv-
ling 
 
Pokalen Qvinnan går till bästa kvinnopor-
trättet. 

Mars 
månadens bild 

"Närbild / macro!" 
(påsiktsbilder) 

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt 
och färg, en bild per deltagare och deltäv-
ling 

April 
månadens bild 

"Landskap" 
(påsiktsbilder) 

Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt 
och färg, en bild per deltagare och deltäv-
ling 

Maj 
Traditionstävling,  

Fritt motiv 
(påsiktsbilder) 

Egenhändiga, traditionella mörkrumskopior 
och bilder i ädelförfaranden. Tre bilder per 
deltagare. 

 
 
 
 
 
 

 
 


