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Kontaktuppgifter
Funktionärer

Webbredaktör och IT-ansvarig: 
Niklas Lindgren 
webmaster(at)afk.fi

Labbmästare: Peter Stenius 
09 772 5783 (jobb), 050 381 2648 (mo-
bil) labbmastare(at)afk.fi

Arkivgruppen: Kristian “Frasse” Frantz 
040 522 86 38
Anders Svartbäck
e-post: arkivet(at)afk.fi

Cirkulärredaktör: Matilda Saarinen 
040 719 22 82
cirkularet(at)afk.fi

Studiomästare: 
Gunnar “Ludde” Lundqvist
040 5200 303
sjotrolle(at)gmail.com

Klubbvärd: Lars Wernbom
09 666 113

StyrelsenStyrelsen
styrelsen(at)afk.fi

Ordförande: Catarina Söderström 
040 505 37 76 
ordforande(at)afk.fi

Vice ordförande: Peter Schulman 
040 043 06 75 
ordforande(at)afk.fi 
 
Sekreterare: Ghita Thomé 
050 367 64 86
styrelsen(at)afk.fi

Skattmästare: Birgitta Immerthal 
040 532 20 48
skattmastare(at)afk.fi

Tävlingssekreterare: Lea Laine
050 568 15 95
tavlingssekreterare(at)afk.fi

Styrelsemedlem: Jan Hagelberg
050 347 39 03
styrelsen(at)afk.fi

AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/
Labbnyckelfrågor: Birgitta Immerthal (se ovan)
Bankkonto: Aktia FI48 4055 4920 1540 67

Ansökan om medlemskap: Catarina Söderström (se ovan)
Adress-och medlemsfrågor: Birgitta Immerthal (se ovan)
AFK:s webbsidor: www.afk.fi
 E-postinfo: afk(at)afk.fi
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Pärmbild: Lotta Wigelius-Wulff
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Utdrag ur “Christines bild”
Foto: Anders Svartbäck
Tema:

“Det finns mitt i skogen en oväntad glänta
som bara kan hittas av den som gått vilse”

ur Gläntan, Tomas Tranströmer 
(Sanningsbarriären, 1978)

Foto: Kenneth Hernberg
Tema: Regn

Foto: Catarina Söderström
Tema: Regn

Foto: Marit Henriksson
Tema: Regn
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Foto: Ghita Thomé
Tema: Vitt och rött

Foto: Peter Eriksson 
Tema: Spökar det?

Christines Bild är en fotoutmaning 
med nytt tema varje söndag.

Utmaningen går av stapeln i AFK:s 
facebookgrupp. Ifall du inte är med 
i gruppen ännu så leta upp “Amatör-
fotografklubben i Helsingfors rf ” på 

Facebook så är du redo för nästa 
veckas utmaning!
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Infotavlan
 

AFK välkomnar med de 
nya medlemmarna 

Anna-Karin Mickwitz, 
Stina Siren, Peter Seenan, 
Ronja Koistinen och Ivar 

Sundman.

Månadsmöte 24.9 på 
Sandels kl 18:30

Peter Schulman håller 
PechaKucha med temat 

“Kolumbiens färger”.

Marit Henriksson, Årets fo-
tograf inom AFK är kvällens 

gästföreläsare.

Delta även i AFK:s nya 
tävling “alla tiders bild”. Mer 
info om tävlingen på sida 9.

AFK:s höstutflykt ordnas den 
20.9 till Haukkalamppi i Noux!

Var och en får komma när den 
vill. Träff kl. 13.00 vid Haukan-

pesä informationsstuga.

Temat är “höstfärger”. Mer info 
om höstutflyktstävlingen på sida 

11.

Vill du hålla PechaKucha?

Ännu finns det möjlighet att 
hålla PechaKucha den 29.10 och 

26.11. 
Välj ett ämne med bilder du vill 

visa och anmäl dig till 
Catarina.ordforande(at)afk.fi

Digicirkeln träffas nästa 
gång 1.10

och studiocirkeln 8.10. 
Mer info om tema för 
träffarna kommer på 

Facebook.
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Dags att betala medlemsavgift

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR PERIODEN 1.5.2020-30.4.2021 

Var vänlig och betala medlemsavgiften för perioden 1.5.2020-30.4.2021 enligt instruktionerna 
nedan.  

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Birgitta Immerthal, skattmästare 
E-post: skattmastare(at)afk.fi, mobil: 040-5322048.

Avgift   € Gäller 

 Medlemsavgift 40 € / år Medlemskap i AFK

Datorabonnemang 59 €/år 
Ger dig rätt att använda datorutrustningen i labbet. Användningen av ut-
rustningen kräver förkunskaper. Ger också rätt till egna nycklar utan 
separat nyckelabonnemang (nyckelpant skall betalas). Om du har 
både labb- och datorabonnemang är avgiften totalt 105 €/år.

Labbabonnemang 60 €/år

Ger dig rätt att använda mörkrummen men inte datautrustningen. Ger 
dig också rätt till en egen hylla i labbet (i mån av plats). Användningen 
av viss utrustning kräver förkunskaper. Ger också rätt till egna 
nycklar utan separat nyckelabonnemang (nyckelpant skall betalas). 
Om du har både labb- och datorabonnemang är avgiften totalt 105 €/år.

Nyckelabonnemang 15 €/år

Ger dig rätt till egna labbnycklar och tillgång till den litteratur och 
utrustning vi har i "vita rummet". Användningen av viss utrustning 
kräver förkunskaper. Den som vill använda datautrustningen måste ha 
datorabonnemang. Den som vill använda mörkrummen skall betala 
engångsavgift 5 €/gång. Nyckelabonnemang behövs ej om du 
betalar annat abonnemang!

Nyckelpant 30 €

För labbnycklarna (två stycken) uppbärs pant 30 € som återbetalas när 
nycklarna returneras. När betalningen kommit till klubbens konto 
skickas nycklarna till hemadressen i ett kuvert som inte går att koppla 
till nycklarna.

Abonnemangsrabatt för 
nya medlemmar

-25 € 
första 
året

Nyanslutna medlemmar får 25 € rabatt på labb- eller datorabonnemang 
under första verksamhetsåret. Rabatten gäller endast en gång per 
person. Rabatten gäller inte heller ungdomar p.g.a separat 
ungdomsrabatt, se nedan.

Ungdomsrabatt: Ungdomar under 24 år får 50% rabatt på medlemsavgift och abonnemang 
(gäller inte nyckelpant). 

Skriv in i meddelandefältet medlemsavgift samt vilka abonnemang du eventuellt betalar 
för.

Mottagarens 
kontonr

FI48 4055 4920 1540 67

Mottagare Amatörfotografklubben i Helsingfors rf

Betalare 

 
Underskrift

________________________________________
Ref.nr  

Från konto nr Förf.dag 12.10.2020 €     

GIRERING 
AFK medl.avgifter 1.5.2020-30.4.2021 
Medlemsavgift                                     40 €    

Datorabonnemang                               59 €   
Labbabonnemang                                60 €   
Labb- och datorabonnemang             105 €   
Abonnemangsrabatt för ny medlem   -25 €   
Nyckelabonnemang                             15 €   
Nyckelpant                                           30 €  
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Ordförandes hälsning
Välkomna alla fotografer tillbaks till 
ett nytt AFK-år! Jag hoppas er sommar 
gått väl, att ni hållits friska och kommit 
ut och fota. 

Våren gick i ganska speciella tecken, då 
vi pga Corona-situationen inhiberade 
alla program från mars framåt. Också 
Sandels höll stängt. Som säkert alla 
hade också vi hoppats kunna lämna 
Coronan bakom oss och återgå till 
normalläge nu under hösten. Helt har 
vi inte sluppit Corona men situationen 
ser ljusare ut, så styrelsen beslöt att vi 
återupptar våra månadsmöten, med 
stolarna placerade glest och vi ber alla 
att hålla avstånd till varandra under 
mötet, tvätta händerna när ni kommer 
och använda den handdesi som vi till-
handahåller. Vi är redo att göra snabba 
beslut om situationen ändrar till det 
sämre!

Jag är glad att kunna välkomna fem 
nya medlemmar till klubben och 
passar på att berätta lite om våra olika 
tävlingar under månadsträffarna, och 
som repetition åt dem som varit längre 
med.

AFK har sex månadstävlingar under 
verksamhetsåret, som bedöms av vår 
månadsgäst, med ett förhandsbestämt 
tema. Bilderna som deltar får vid 
tävlingstillfället vara högst två år gam-
la. AFK vill vara en aktiv fotoklubb, där 
vi uppmanar medlemmarna att 

upprätthålla sitt fotograferande och för 
att det bland deltävlingarnas vinnare, 
som får poäng, utnämns Årets fotograf 
som får en vandringspokal. Årets 
fotograf skall vara värd titeln Årets så 
man ska därför delta med färska foton.

Dessutom kan medlemmarna del-
ta i tre tävlingar med foton också ur 
arkivet, dvs bilderna har ingen ålders-
begränsning. Tävlingen Qvinnan, med 
tema, som namnet säger, kvinnan och 
Traditionstävlingen för traditionellt 
tagna analoga bilder. Vinnaren i dessa 
tävlingar får en vandringspokal. Som 
ny tävling har styrelsen infört Alla 
tiders bild med fritt tema och utan 
tidsbegräsning på bilderna.

Vår- och höstutfärdsbilderna gäller 
från den senaste utflykten. För tillfället 
gäller för alla tävlingar påsiktsbilder, 
alltså prints, till stor del för att 
videotekniken i Sandels inte gör bilder-
na rätt.

Om du vill bekanta dig närmare med 
tävlingsreglerna finns dom på afk.fi. Vi 
hoppas på aktivt deltagande i tävling-
arna, och som du säkert känner till 
går det utmärkt att printa dina bilder i 
vårt labb i Tölö! Vi hjälper dig gärna att 
komma igång!

Önskar er en fin fortsättning på 
hösten!

Catarina
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NY FOTOTÄVLING VID MÅNADSMÖTET I SEPTEMBER

Vi har fått önskemål om en fototävling utan tidsbegränsing på deltagarbilder-
na. Därför lanserar AFK nu: ALLA TIDERS BILD

Tävlingen kommer att anordnas årligen och den är öppen för alla våra med-
lemmar. Motivet är fritt och bilden får således vara tagen när som helst. Var 
och en får delta med max två påsiktsbilder i antingen färg eller svartvitt. Obs: 
Bilderna skall också förses med titel. 

Domaren utser de tre bästa bilderna samt eventuella hedersomnämnanden. 
Bilderna i denna tävling deltar inte i poängsättningen för Årets Fotograf men 
de bästa bilderna publiceras i Cirkuläret. 

Plocka således fram din egen alla tiders bild och delta i tävlingen vid september 
månadsmötet den 24.9.2020 kl. 18:30 på Sandels. 

Sök arbetsstipenduim!

Fotoklubbar som hör till SKsL, dvs. Finlands 
fotoklubbars förbund, vilket AFK gör, har som 

klubb eller enskild medlem möjlighet att söka Nor-
diska förbundet för fotografis arbetsstipendium på 

max 750 euro. 
Ansökan bör skickas in senast den 30.9 och mer 

uppgifter samt ansökningsblankett hittas på nordic.
photo.
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Gammal plåtslagare vill inte tappa fattningen
På den så kallade gamla goda tiden var 
allting inte lika bra som idag. För oss 
fotografer har möjligheterna att välja 
och vraka utvecklats enormt, 
åtminstone nästan...

Fordom dags bevakade kameratillver-
karna sina fattningar så svartsjukt att 
kundens möjligheter att använda ett 
intressant objektiv med konkurren-
tens hus var helt uteslutna. Under den 
analoga tiden försörjde jag mej tidvis 
som fotograf och kom då att använda
utrustning av alla stora märken och 
dessutom några mindre vanliga. Prob-
lemet var att det i nästan alla tillverk-
ares sortiment fanns ett fåtal riktigt bra 
objektiv medan resten var intressantare 
hos någon annan.

För att kunna använda ett visst, spe-
ciellt intressant objektiv måste man på 
den tiden följaktligen köpa nya 
kamerahus eftersom objektivet inte 
kunde användas med något av de 
många hus som redan fanns på hyllan. 
Två nya hus, eftersom man ofta måste 
ta både färg och svartvitt vid samma 
tillfälle. Det här ledde tyvärr till att 
man körde med flera märken parallellt 
och ibland måste avyttra hela system, 
om inte för annat, så på grund av
utrymmesbrist. 

Dock, då jag sålde bort något märke 
behöll jag som minne det bästa objek-
tivet trots att det just då blev obruk-

bart. Men min inneboende, ständiga 
optimist trodde att det nog ännu fanns 
en ljusare framtid för just det objektivet 
någon gång under fotografins livstid.

Den stora lysande framtiden uppenba-
rade sig oväntat för mej för tio år sedan 
i form av Sonys E-fattning, vars specsar 
distribuerades fritt. Ett otal adaptrar 
dök genast upp på marknaden och 
plötsligt kunde jag använda alla läcker-
heter jag sparat under årtionden, till
och med mitt pyttelilla men skarpteck-
nande W-Nikkor med gängfattning.

I den nya, vackra världen som öppnade 
sej för min samling av gamla optiska 
höjdare, har jag med manuella in-
ställningar euforiskt vandrat omkring 
bland otrolig upplösning och känsliga 
tonskalor tills jag plötsligt upptäckt att 
somliga goda vänner inte alls ser
tjusningen med fasta brännvidder och 
ljusmätare. Dom föredrar modern 
automatik och variabel brännvidd och 
struntar i skärpeområden.

För mej får vännerna gärna fortsätta att 
vara märkestrogna och köra med AF, 
AE och zoom. Inte mitt problem, jag 
har hittat tillbaka till mina rötter i fråga 
om bildskapande där jag väljer objektiv 
enligt motivet helt utan att bry mej om 
texten runt frontlinsen. Och fattnin-
gen har ingen betydelse, så länge man 
behåller den.

Ludde
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Tävlingsteman 2020-2021 
Månad Tävling Tema/Motiv Tävlingsform 
September Fri tävling Alla tiders bild Motivet är fritt och bilden får således vara tagen 

närsomhelst. Var och en får delta med max två 
påsiktsbilder i antingen färg eller svartvitt. Obs: 
Bilderna skall också förses med titel. 

Oktober Höstutflyktstävling Höstfärger 3 påsiktsbilder av vilka en kan vara en triptyk (dvs 
en bild bestående av 3). 

 Månadens bild 
(1/6) 

Streetfoto 2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa 
bilderna, eventuella hedersomnämnande och 
publikens favorit får poäng. 2 års 
åldersbegränsning på bilderna. 

November Månadens bild 
(2/6) 

En favorit nära 
mig 

2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa 
bilderna, eventuella hedersomnämnande och 
publikens favorit får poäng. 2 års 
åldersbegränsning på bilderna. 

Januari Månadens bild 
(3/6) 

Symmetri 2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa 
bilderna, eventuella hedersomnämnande och 
publikens favorit får poäng. 2 års 
åldersbegränsning på bilderna. 

Februari Månadens bild 
(4/6) 

Sagoväsen 2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa 
bilderna, eventuella hedersomnämnande och 
publikens favorit får poäng. 2 års 
åldersbegränsning på bilderna. 

 Tävlingen om 
pokalen Qvinnan 

Kvinnan Man tävlar med max 2 påsiktsbilder per deltagare 
valfritt i färg eller svartvitt. Domaren utser den 
bästa bilden, vars fotograf får sitt namn ingraverat i 
pokalen "Qvinnan". Domaren kan dessutom utdela 
hedersomnämnanden. Ingen åldersbegränsning på 
bilderna. 

Mars Månadens bild 
(5/6) 

Kylslaget 2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa 
bilderna, eventuella hedersomnämnande och 
publikens favorit får poäng. 2 års 
åldersbegränsning på bilderna. 

April Månadens bild 
(6/6) 

På ytan 2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa 
bilderna, eventuella hedersomnämnande och 
publikens favorit får poäng. 2 års 
åldersbegränsning på bilderna. 

Maj  Traditionstävling Fritt motiv Max 3 påsiktsbilder tagna med traditionell analog 
teknik. Bilderna kan vara egenhändigt framställda 
traditionella mörkrumskopior, butikskopior av 
filmnegativ eller diapositiv, bilder i 
ädelförfaranden, eller digitalt utskrivna bilder från 
filmnegativ eller diapositiv. Vid digital 
bildbehandling får man inte lägga till eller ta bort 
bildelement. All form av mörkrumsmanipulation är 
tillåten. Ingen åldersbegränsning på bilderna. 
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Foto: Lotta Sundström


