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Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till 

MÅNADSMÖTE 
torsdagen den 25 april kl. 18.00.  

Kvällens huvudgäst och domare är tidskriftsredaktör, frilansskribent, fotograf 
Håkan Eklund.  

Håkans specialintresse är naturfotografi. Han kommer att tala om  
”Hur  fotograferingen  berikat  mitt  liv”. 

 

AFK:aren Lars Kronlund berättar om  
”Coronografik  – bilder  med  elektricitet”. 

 

MÅNADENS BILD: SKYMNING 
Två deltävlingar: en för svartvita påsiktsbilder och en för påsiktsbilder i färg.   

Högst ett tävlingsbidrag per deltagare och deltävling. 
 

Tävlingsbidragen lämnas in vid mötets början. Var och en sköter inlämningen 
av sina bilder själv, ber någon annan, eller talar med tävlingssekreteraren.  

Mötet hålls på Sandels, Topeliusgatan 2  

     

 

KALLELSE TILL ÅRS-
MÖTE 

Medlemmarna kallas härmed till års-
möte med stadgeenliga årsmötesför-
handlingar torsdagen den 30 maj kl. 
18, på Sandels, Topeliusgatan 2. 
Kallelse till årsmöte måste nå med-
lemmarna minst två veckor före mö-
tet, vilket krav med detta uppfylls.  
För att förstärka demokratin inom 
klubben har ordförande Mikael Alb-
recht skrivit om situationen på styrel-
sefronten: vem som är i tur att avgå, 
vem som inte vill omväljas och vilka 
förslag styrelsen har. Detta för att 
medlemmarna i god till skall kunna ta 
ställning till frågan. Mickes text finns 
på sid 6 i detta Cirkulär. 
  

 
PEKKA POHJANVUORI 

ÄR BORTA 
”Parasta   mitä   tein   viime   vuosina   oli  
kun liityin AFK:hon, erityisesti Bildcir-
kelniin. Kiitos!”   
- Det bästa jag har gjort under de se-
naste åren var när jag anslöt mig till 
AFK, berättade Pekka Pohjanvuori 
för sin vän Lasse Wernbom, kort in-
nan han lämnade jordelivet den 14.2. 
2013. Pekka ville tacka AFK. 
Det var så otvunget, så roligt, tyckte 
han om stämningen på Bildcirkelns 
möten. Han var också en flitig må-
nadsmötesbesökare in i det sista. 
Han hann uppleva åtminstone ett 
möte på Sandels. 
Pekka skulle ha fyllt 81 år den 26 
mars. 

.



GLAD MÅNGSYSSLARE PÅ MARSMÖTET
Risto Vuorimies - gäst och domare på 
AFK:s månadsmöte i mars – visade sig ha 
många strängar på sin lyra. Ett tidigt intresse 
för fotografi fick honom att i början av 70-talet 
söka sig till Christer Strömholms legenda-
riska Fotoskolan i Stockholm. Där fick man 
lära sig att fotografera både bra och discipli-
nerat. Tillsammans med kurskamraten Ben 
Kaila omsattes lärdomarna snart i projektet 
”Invandrare   från   Finland”,   som   resulterade   i  
både en vida turnerande utställning och en 
bok. 
Ett annat huvudspår i Ristos liv har varit hans 
musikintresse. Inte långt efter Fotoskolan 
kom han i kontakt med det likaså legenda-
riska rockbandet Hurriganes, vann musiker-
nas förtroende och var snart något av en hov-
fotograf för orkestern. Han fotograferade bl.a. 
för Hurriganes skivomslag, något som efter 
hand utvidgades till produktion av konvolut för 
också andra band.  

 
Risto har dessutom sedan länge haft ett spe-
ciellt intresse för kubansk musik, något som 
fört honom på många resor till Kuba. På mö-
tet visade han svartvita fotografier av musice-
rande kubaner. 
Så småningom fick kombinationen foto-musik 
ge vika för radioprogram kring lätt musik på 
olika kanaler under många år. Fotografering-
en har Risto fortsatt med som en personlig 
hobby, vilken bland annat resulterat i en char-
mig fotobok om hans nuvarande hemby Box i 
Sibbo. Risto berättade om sitt liv och leverne 
med glimten i ögat och finurliga formuleringar. 
Det skrattades ovanligt mycket på månads-
mötet i mars. 
Inte heller som domare för månadstävlingen 
med  temat  ”Musik” var Risto Vuorimies sär-
skilt gravallvarlig, men däremot nog kompe-
tent för ämnet.  

TÄVLINGSRESULTAT 
 
Färg 
I  Andy Young: Elev med sin lärare 
”Sympatiskt  samspel  mellan  den  musiceran-
de mannen och flickan. Fina färgkombinatio-
ner.  En  bild  med  många  dimensioner.”

 
 
II  Kristian Frantz: Susirock 
”Enkel  och  bra  bild.  Långt  objektiv  har  gett fint 
resultat.” 

 
 
 
 
 
 
III  Urda Fogel-Michael: Flöjtist 
”En  fin  bild  med  bra  linjespel  och  riktning  på  
flickans  blick.  Rätt  lagd  skärpa.” 
 



 
 
Hedersomnämnande 
Jenny Blomqvist: Miriam Bryant 
”Ljuset  och  röken  bra  fångade.  Ljuset  kunde  
falla ännu lite bättre  på  ansiktet.” 

 
 
Svartvita 
 
I  Urda Fogel-Michael: Dissonans 
”Allt  stämmer  fast  inget  stämmer!  Hunden  
oemotståndlig”. 

 

 
 
 
II  Andy Young: Basisten i Jazz from Hell 
”En  koncentrerad,  balanserad,  plastisk bild. 
Ett färdigt skivomslag! 

 
 
III  Anders Blomqvist: Drum with a differ- 
ence 
”En  enkel  men  uttrycksfull  bild.  Man  hör  mu-
siken. Fin gråskala med mörk dragning. 
Trumpinnarna  bra  fångade.” 

 
 
 
 



Hedersomnämnande 
Mika Michael: Johnny Cash jr. 
”En  intressant,  intim  bild  som  handlar  om  mu-
sik utan  gränser.” 

 
 

Publikfavorit: Andy Young: Basisten i Jazz 
from Hell 
 
 

DEN OLIDLIGT JÄMNA 
POÄNGSTÄLLNINGEN 

INFÖR SISTA TÄVLINGEN 
 

Gunnar Bärlund 12 
Jenny Blomqvist 12 
Urda Fogel-Michael 12 
Andy Young 11 
Ghita Thomé 8 
Renni Amberg 7 
Anders Blomqvist 6 
Tua Rahikainen  6 
Christine Saarukka 4 
Hanna Blomqvist  3 
Clas Nordman  3 
Peter Eriksson  3 
Kristian Frantz 3 
Henri Jalo 2 
Göran E:son Lindberg 2 
Steve Lipson 2 
Richard Creutz 1 
Mika Michael  1 
Vega Michael  1 
Lucille Rosenqvist  1 

DEN FINLANDSSVENSKA FOTOTÄVLINGEN 
Fotoklubben Knäppisarna i Vasa ordnar årets upplaga av de finlandssvenska klubbarnas foto-
tävling.  Tävlingen  består  av  två  olika  klasser: en naturklass  som  är  bestående  från  år  till  år  och  
en  temaklass.  Årets  tema  är:  ”Gatufoto”. 
Bidrag  till  tävlingen  ska  vara  fotograferade  mellan  OKTOBER 2012 och AUGUSTI 2013. 
Varje  fotograf  kan  lämna  in  3 bilder i digitalt format till varje klass, dvs. maximalt 6 bilder. Bilder-
na  ska  lämnas  in  i  högsta  möjliga  resolution  dock  så  att  långsidan  är  minst  2000 pixlar. Av bild-
namnet  ska  framgå  bildens  namn  och  fotografens  namn  (t.ex.  bildnamn  _förnamn_.efternamn.-
jpg). Redigering  av  bilderna  är  tillåten  utan  begränsningar  i  temaklassen.  I  naturklassen  är  sed-
vanliga  justeringar  inom  rimliga  gränser  tillåtna. 
Deltagaravgiften  är  10€  för  deltagande   i  en  klass  och  15€  för  båda,  oberoende  av  hur  många  
bilder man deltar med i varje klass. 
Alla bilder skall skickas in som en helhet per klubb och AFK:arnas bilder samlas in av täv-
lingssekreteraren (se adressrutan för mailadress). Skicka dina bilder senast den 27 augusti 
2013 till tävlingssekreteraren. Instruktioner om betalande av deltagaravgiften skickas då täv-
lingsbidragen mottagits. 
I  tävlingen  utses  förutom  individuella  pristagare  även  den  bästa  föreningen. 
Bedömningen  går  till  så  att  en  första-, andra- och tredjepristagare  utses  i  varje  klass.  Förutom  
detta  ges  omdömen  på  de  10  följande  bästa  bilder  utan  inbördes  rangordning. D.v.s. samman-
lagt  ges  skriftligt  omdöme  om  de  13  bästa  bilderna  i  varje  klass. 
Den  förening  som  har  flest  bidrag  bland  de  totalt  26  premierade  bilderna  utses  till  vinnande  fö-
rening.  Tävlingsresultatet  redovisas   lördagen  den  26 oktober 2013 i samband  med  Knäppisar-
nas  10-årsjubileum i Korsholm. 
Frasse 



 
AFK 125 ÅR –  
NYA ARKIVBILDER 
AFK 125-arbetsgruppen presenterar igen 
här tre nya arkivbilder, som medlemmarna 
uppmanas leta bildpar till i sina egna sam-
lingar, eller ännu hellre: gå ut och fota nya 
bilder! 
Denna gång har vi några riktiga klassiker  - 
inte minst damen med kameran, AFK:s logo! 

Och vad gäller utfärdsbilden från Höghol-
men 1894, visst fixar vi en passande till den 
på Moon i maj? 
Senast i slutet av augusti vill Frasse ha för-
slagen till bildpar för de nyaste arkivbilderna 
här nedan. Högst 3 bilder kan lämnas in 
per medlem för varje arkivbild. 
Men OBS! Han säger också att man nog 
fortfarande får komma in med bildparsför-
slag till de redan publicerade arkivbilderna!  

 

    
 

 
 



 

AFKS STYRELSE NÄSTA VERKSAMHETSÅR 
 

AFKs årsmöte väljer styrelse i maj varje år. Årsmötet väljer också styrelseordförande bland de 
till styrelsen invalda medlemmarna. Vi har inte vant oss vid någon större dramatik runt valet. 
Ofta fortsätter samma styrelse, möjligen med mindre justeringar. Fast det är årsmötet som har 
sista ordet brukar det vara kutym att styrelsen sonderar läget på förhand. Många föreningar har 
lidit av att människor utan ordentlig motivation har valts in i styrelsen när ingen på förhand för-
berett ett ordentligt förslag. Det är just det som vi försöker undvika med dessa sonderingar. 
Styrelsen består av sex medlemmar som sitter på ett tvåårigt mandat så att tre väljs varje år. 
Gunnar Lundqvist, Kristian Frantz och Mikael Albrecht valdes i fjol och har alltså ett år kvar 
i styrelsen. Ghita Thomé, Hanna Blomqvist och Niklas Lindgren står i tur att avgå eller åter-
väljas. Ghita Thomé och Hanna Blomqvist ställer upp för omval. Men Niklas vill gärna koncent-
rera sig på nätutveckling och ställer sin plats till förfogande. Styrelsens förslag är att han ersätts 
med Lars Kronlund, som alltså skulle vara helt ny i styrelsen. Jag är glad att Lars har visat in-
tresse för styrelsearbetet och ställt sig till förfogande. 
Undertecknad har redan i år hört sig för om någon annan är intresserad av ordförandeposten. 
Jag skulle gärna omfördela min fritid och som omväxling satsa lite mer på andra sysselsättning-
ar. Tyvärr brukar förvärvsarbete också störa ibland. I skrivande stund har ingen annan visat in-
tresse för ordförandeposten, så jag har beslutat att ställa upp för omval ännu i år. Men deklare-
rar samtidigt att jag inte gör det i maj 2014.   
Vi vill gå ut med den här informationen i god tid före årsmötet för att försäkra oss om att demo-
kratin förverkligas inom klubben. Det är svårt att komma med motförslag om ett sådant här för-
slag avslöjas först under mötet när ingen har tid att rekrytera motkandidater. Om någon inom 
klubben tycker att det finns bättre kandidater så är det fritt fram att ställa upp. Detta gäller både 
själva styrelsen och ordförandeposten. Om man vill driva en valkampanj så står klubbens medi-
er, majcirkuläret och post från AFK till förfogande. 
 
Mvh, 
Micke 

 
FRASSE KNÄPPTE HEM POÄNG ÅT AFK 

Kameraseuras Naturagrupps utmaningstävling den 26.3 med temat Bildpar hade fått hela 91 
tävlingsbidrag av 33 fotografer. Bilder hade kommit in från alla utmanade klubbar. Några bilder 
diskvalificerades för att de var manipulerade, eller för att de saknade natur eller miljö. 
 Trettiosex personer från KS, Tapiolan Kamerakerho, Soukan Kamerat, Olarin Kamerat, Kara-
Kamerat, Laajasalon Valokuvaajat och undertecknad från AFK var på plats under bedömningen 
på Barnhemsgränd. Som domare fungerade ordföranden Eero Kukkonen, sekreteraren Raimo 
Järvinen och skattmästaren Tapio Kihlberg från Vantaan fotokerho. 
Först visades och kommenterades samtliga bildpar, därefter de 20 bästa finalisterna och slutli-
gen presenterades de 10 vinnarbilderna. Fotograferna hade tolkat temat rätt olika och många 
bidrag var jättefina. Fastän det fanns åtminstone fyra AFK- bilder bland finalbilderna, så var det 
endast Kristian Franz bild ”Onnellinen  perhe” av en harkull, som fick poäng med en åttonde 
placering. Grattis Frasse, och tack för att du tog hem tre poäng till klubben! Med det resultatet 
klarade vi oss hyggligt; OK fick ingen poäng, SK 1 poäng, KK 9 poäng och som vanligt toppa-
des täten av KS och TK med 18 respektive 16 poäng. 
Nästa års tema fastslogs bli ”Tuulessa”  (ung.  ”I  vinden”)  och  som  domare  fungerar  Vihdin  Ka-
meraseura. 
  
Anders Bq 
. 
 
 



AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK T.O.M. MAJ  2013 

Aktivitet Datum Kl. Plats På programmet/Anmärkningar. 

Bildcirkeln To 18.4 18.00 Sandels, Tope-
liusgatan 2 

Träff på Sandels, sedan ut och fota. 
Alltså kamera med. 

Digicirkeln On 24.4 18.00 Labbet, Tölög.52 Att göra HDR-fotografier (High Dy-
namic Range). 

Månadsmöte To 25.4 18.00 Sandels, Tope-
liusgatan 2 

Månadens bild: Skymning.  
Gäst och domare: Håkan Eklund. 
http://www.fotosidan.se/blogs/hawk/in
dex.htm 

Vårutfärd To 9.5- 
Sö 12.5 

 Moon, Estland 
m/s Finlandia 

Avfärd från Västra Hamnen den 9.5 
kl 9.15 
Ankomst Västra hamnen den 12.5 
kl 19.45 

Bildcirkeln    Inget möte i maj 

Digicirkeln    Inget möte i maj 

Årsmöte 
Månadsmöte 

To 30.5 18.00 Sandels, Tope-
liusgatan 2 

Årsmöte med stadgeenliga ären-
den. Månadsmöte med traditions-
tävling, dvs. egenhändigt gjorda 
mörkrumskopior och bilder i ädelför-
faranden. Fritt motiv. 

  

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:  
 

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 
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) 
Kontaktperson för arkivet Mikael Albrecht (se ovan) 
Ansvarig för ungdomsverks Cecilia von Weymarn 
Tfn 0504 821286, e-post:  

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:  

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:  

http://www.fotosidan.se/blogs/hawk/index.htm
http://www.fotosidan.se/blogs/hawk/index.htm


 


