
April 2011 
 

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till 

MÅNADSMÖTE 
torsdagen den 28 april kl. 18.00  

På programmet denna gång: Anders Blomqvist talar bl.a. om deltagande i 
internationella tävlingar. Diskussion.  

MÅNADENS BILD: ”LANDSKAP” 
Domare: AFK:s tidigare ordförande Martin Glader  

 

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. 

 

 
 
 
 

KALLELSE 
TILL ÅRSMÖTE 

Medlemmarna kallas härmed till års-
möte med stadgeenliga årsmötesför-
handlingar torsdagen den 26 maj kl. 
18, Barnhemsgränd 1. 
Kallelse till årsmöte måste nå 
medlemmarna minst två veckor före 
mötet, vilket krav med detta uppfylls. 
 
 

TÄVLINGSTEMAN 
2011-2012 

 
Styrelsen har bland inkomna 
temaförslag gjort sina val, och 
formulerat rubrikerna på följande 
sätt: 
 

SEPTEMBER:  
Vårutfärdstävlingen. 

OKTOBER:  
Höstutflyktstävlingen.  
Månadens bild:  ”Självporträtt” 
NOVEMBER:  
Månadens bild:  ”Fart” 
JANUARI:  
Månadens bild:  ”Ljuspunkt” 
FEBRUARI:  
Tävling om pokalen  
Qvinnan, tema  ”Kvinna”.  
Månadens bild: 
Obs! Enbart dia:  ”Nonfigurativt” 
MARS:  
Månadens bild: 

 ”Kommunik
ation” 

APRIL:  
Månadens bild:  ”Uppåt väggarna 

 i Helsingfors” 
MAJ:  
Traditionstävling,  fritt motiv. 
 



ALLMÄNBILDANDE FÖREDRAG OM INSEKTER  
 
Vår gäst på marsmötet, Sami Karjalainen, 
kallades av ordföranden för ”ötökkäkuvaaja”. 
Och så kan man väl nog kalla den som helst 
fotograferar vårtbitare, gräshoppor och 
trollsländor.  
 

 
Domaren Sami grunnar över de svartvita 

tävlingsbilderna.(Foto Peter Stenius) 
 
 

Samis föredrag blev en riktigt allmänbildande 
seans. Inte nog med att vi fick se underbara 
närbilder av dessa insekter, vi fick också lära 
oss massor om deras liv och leverne. Bland 
annat att det finns 57 arter av sländor i Finland, 
att de är rovdjur och att de stundom sysslar 
med gruppsex. Och att skillnaden på vårtbitare 
och gräshoppor är att de förra har längre 
känselspröt. 

Sami Karjalainen har med sin kamera följt just 
de här insekterna under tjugo års tid, och helst 
vill han fånga dem i deras naturliga miljö, så att 
miljön också kommer fram på bilderna. Han 
går nära insekterna, i början bara med 50 mm 
objektiv, numera med digikamera blir det med 
180mm och 100mm lins. Bästa fotovädret är 
ett lätt molntäcke. 
För boken ”Hepokatit ja heinäsirkat” (vårtbitare 
och gräshoppor) var Sami tvungen att foto-
grafera alla arter. Och de är minsann väl dolda 
i sina skyddsfärger, speciellt sådana som inte 
ens ger ljud ifrån sig. 
 

 
Torbjörn Gustafsson fick på mötet ta emot  pokalen 

Qvinnan ur Mikael Albrechts hand.  Foto: CS) 
 

           
TÄVLINGSRESULTAT 

 
 

Svartvita 
I Urda Fogel-Michael:Cappuccino Carbonara 

”Kattbilder behöver inte alltid vara söta och 
gulliga! Modigt beskuret – ett halvt kattansik-
te. Den stora bildstorleken är till fördel.” 

II Göran Lindberg: Maneten 
”En behaglig komposition med en vacker 
svartvit tonskala. De små ljusa fläckarna ger 
en extra dimension åt bilden." 

III Peter Stenius: Tomato 
”En fungerande helhet med den runda for-
men i mitten och en behaglig tonskala. Even-
tuellt en aning för mycket beskuren från si-
dorna. ” 

Hedersomnämnande: 
 Mikael Albrecht: Lunchdags 
 ”Rolig närbild på kamelen som äter.” 

 
Färg 
I Anders Blomqvist: När droppar faller…  

"Här är det färgvärlden som tilltalar. Först ser 
man färg och form, sedan ser man detaljer, 
som vattendropparna.” 

II Renni Amberg: Droppar 
”Jag tycker om rytmen av små och stora 
droppar. Sidoljuset gör bilden intressant. Fi-
na nyanser.” 

III Jenny Blomqvist: Rönnbär 
”Bra rytm och klara färger, med de röda bä-
ren och den blå himlen. Fräscht!” 

Hedersomnämnande:  
Mikael Albrecht: Påsk 
”En fräsch och glad påskbild. Ser ut som om 
kycklingarna samtalade där i rajgräset.”  

Publikens favorit: 
Anders Blomqvist: När droppar faller…  
 



 
Urda Fogel-Michaels Cappuccino Carbonara, 

svartvit etta. 
 

 
Göran Lindbergs Maneten, svartvit tvåa. 

 
Barbro Elfströms Ovan molnet (här till höger) 
var mycket nära att bli publikfavorit, men det 
stod jämnt mellan tre bilder och i omröstningen 
dem emellan fick hon ge sig. 
 

 
Peter Stenius Tomato, svartvit trea. 

 

 
Renni Ambergs Droppar blev tvåa i färgserien, 
gör sig också rätt bra konverterad till svartvitt. 

 

 



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

Bildcirkeln 
 

On 20.4 
OBS! 

Ändrad 
dag  

18.00 Kapellet (Espla-
nadparken) 

OBS! Ändrad 
plats! 

Kameran med! Vi skall ut och 
fotografera. 

Digicirkeln  On 27.4 18.00 Labbet, Tölög.52 Katrin Eismann-kursen fortsätter 
under ledning av Mikael Albrecht. 
Diskussion om höstens program. 

Månadsmöte  To 28.4 18.00 Barnhemsgränd 1 Anders Blomqvist talar bl.a. om att 
tävla internationellt. Månadens Bild: 
Landskap. Domare Martin Glader.  

Bildcirkeln 
 

To 19.5 18.00 Barnhemsgränd 1 Ta egna bilder med att visa! Dis-
kussion kring höstens program. 

Digicirkeln On 25.5 18.00 Labbet, Tölög.52 Katrin Eismann-kursen fortsätter 
under ledning av Mikael Albrecht 
om gruppen så vill.  

Årsmöte 
Månadsmöte 

To 26.5 18.00 Barnhemsgränd 1 Årsmöte med stadgeenliga ären-
den. Månadsmöte med traditions-
tävling, dvs. egenhändigt gjorda 
mörkrumskopior och bilder i ädel-
förfaranden. 

 
 

ISEN GICK 
OCH KURSEN MED DEN 

Den planerade naturfotograferingsutfärden, 
ett slags tänkt fotokurs med Mikael Rantala-
inen, den gick i putten. Den blåste bort med 
isen runt Drumsö, som plötsligt försvann 
utan förvarning. Det var islossningen Ranta-
lainen hade väntat på, han skulle ha tagit 
oss med för att fotografera isflak. 
Vi missade alltså chansen i år - men kanske 
ett annat år? 
 
 
 

HÖSTUTFLYKTEN 
Skriv in i era kalendrar redan nu: Höstutflyk-
ten går i år till Borgå lördagen den 3.9. 
Borgå ligger nära, Borgå är tjusigt, Borgå 
har ett levande torgliv, Borgå har trevliga 
caféer och bra matställen. Behövs flera mo-
tiveringar? 
 
 

UTSTÄLLANDE AFK:ARE 
Susanne Elfving ställer ut på Café Aalto i 
Akademiska bokhandeln fram till slutet av 
april. Utställningen består av 23 färgbilder 
och heter ”Reflections”. Titeln täcker dels 
flera bilder med speglingar i vatten, dels stu-
dier i de färger och valörer som landskapet 
och tingen reflekterar. Kanske syftar den 
också på en reflekterande, meditativ håll-
ning hos fotografen, som framhävs av de 
lugna kompositionerna. Bildernas färgvärld 
berättar om deras digitala tillkomst. CF 
På Wayne’s Coffee, Alexandersgatan 11, 
visas åtminstone fram till slutet av maj nio 
fina fotografier med djurmotiv som passar 
bra in i kafémiljön. Ännu bättre vore om 
man, i motsats till läget i skrivande stund, 
fick veta vad bilderna heter, vem som har 
fotograferat dem, att fotograferna hör till 
Amatörfotografklubben i Helsingfors och att 
bilderna tagits på en utflykt till Högholmen. 
CF 

 



KOM MED PÅ STAFETTKARNEVALEN 
 

AFK och Stafettkarnevalen har kommit överens om att samarbeta även detta år. 
Konceptet är det samma som ifjol. Stafettkarnevalen förser oss med mediakort som 
ger oss fritt tillträde till arenan och vi ställer det material som vi fotat till deras 
förfogande. Alltså en unik chans att få pröva på en pressfotografs jobb, och 
dessutom ett tillfälle att hjälpa en viktig finlandssvensk institutions arrangörer.  
De exakta detaljerna är inte fastslagna ännu. Men en sak bör nämnas redan i det här 
skedet. Om det här blir populärt kan vi bli tvungna att begränsa antalet deltagare. Så 
fundera inte alltför länge om du är intresserad. (Ifall det blir begränsningar så är det 
anmälningsordningen som gäller.)  
Skicka e-post till anmalan@afk.fi eller ring 040 550 9349 om du vill vara med. 
Stafettkarnevalen går i år av stapeln på Olympiastadion fredagen den 20. och 
lördagen den 21. maj. Stafettkarnevalens webbsidor hittar man på 

www.stafettkarnevalen.fi. 
      MICKE 
  
 

 

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:  
 

 
 


