
Falkenbergs 
fotoklubb 
Hösten 2019 
Är fotografering något som du gillar? Vill du utvecklas tillsammans med andra 

som också är fotointresserade? Kom då till någon av våra träffar. Novis som 

nestor är välkommen!  

 

 

 

I Falkenbergs fotoklubb ser vi det personliga mötet med andra fotografer som 

en möjlighet att komma vidare i det egna skapandet. I diskussioner kring bilder, 

teknik och prylar är det många frågetecken som rätas ut med gemensamma 

krafter från klubbens medlemmar. Samarbetet med Halmstads fotoklubb ökar 

möjligheterna att skapa en kreativ miljö. I Falkenbergs fotoklubb är alla väl-

komna - det enda som krävs är att du gillar att syssla med fotografi på ett eller 

annat sätt. Du får gärna hänga med på några träffar innan du bestämmer dig för 

att bli medlem. 

Foto: Calle Fredin 



Program hösten 2019 
Om inget annat anges hålls våra möten klockan 18.30 i ABF:s lokaler på Lasa-

rettsvägen 11. 

22 augusti torsdag 
Grillkväll i Steninge tillsammans med Halmstads fotoklubb 

Hösten fotoaktiviteter startar med mingel vid grillen i Steninge tillsammans 

med Halmstads fotoklubb. Klubben står för glöden och medlemmarna med egen 

dryck och förtäring. Samåkning från ABF. Möte vid Göstas Café klockan 18.00. 

 

3 september tisdag 
Vem har sagt att teknik är tråkigt? Vilken sensor har du? Vilket 

objektiv använder du mest? Vilken kamerainställning brukar du ha? I vilken 

genre vill du fotografera? Teknik och prylar. 
 

19 september torsdag 
Sport och reklamfoto ”On location”. Blod, svett, tårar och skratt i 

Thaiboxningsklubben. Sportfotografi och reklamfoto. 

 

1 oktober tisdag  
Digitalcup! Ta med dina tre sämsta och tre bästa bilder för en tävling där 

mötesdeltagarna röstar. Vi tittar också på reklamfotografering från 

thaiboxningen. 

 

5 oktober lördag 
Förgyll denna lördag med en trevlig resa tillsammans med Falkenbergs och 

Halmstads fotoklubb till den ”dejlige byn” Helsingør. Bussen hämtar upp 0800 

i Falkenberg och 0900 i Halmstad. Vi tar färjan över till Helsingør där tillfälle 

ges till fotografering av alla slag eller bara mingla omkring med din kamera och 

upplev staden. Helsingør har ett rikt utbud av caféer, restauranger och shopping. 

Dessutom kan du räkna med 4 roliga fotoutmaningar under resan. Endast ca 

200: -/person. 

    
17 oktober torsdag    

Svempa och Kerstin visar bilder från Svalbard. 
 
29 oktober tisdag 
Blixtfoto – macro. Ta med blixten! (förutom kameran) och har du ett 

makroobjektiv så ta med det också samt små saker att fotografera. Blixtträning. 

 



14 november torsdag 

Nostalgikväll – Falkenbergsfotoklubb 70 år. Mingel, tårta och 

arkivbilder. 

 

26 november tisdag 

Bildkväll med naturfotografen Tomas Andersson och utdelning av ett 

fototema.   

 

12 december torsdag 

Julglögg!  Luciafirande med styrelsens egen Lucia, egna tärnor och egna 

stjärngossar. Kanske någon tomte också! Temaredovisning och inlämning av 

bilder till klubbmästerskapet förstås.  

 

Dessutom: 

 

 Stadskampen som pågår hela sommaren 2019 

 

 Hemsida  

 

 Facebookgrupp 

 

 Studiofotografering 

Väl mött! 
 

 

  



 

Klubbinformation 
Medlemsavgifter. 

Normal avgift: 300 kr.  

Familj:   400 kr. 

Ungdom (till och med 24 år): 150 kr. 

Medlemskapet gäller ett år från inbetalningsdatum. 

Bankgiro:  5599-1905 

Swish:  1236716203 

Org. nummer: 802508-3547 

 

Ordförande:  Thomas Kerkai, ordforande@falkenbergsfotoklubb.se 

Kassör:  Anna-Lena Ekström, kassor@falkenbergsfotoklubb.se 

Sekreterare:  Mats Axelsson sekreterare@falkenbergsfotoklubb.se 

 

Mer information: Uppdateringar och mer information om klubben hittar du på 

vår webbplats: http://www.falkenbergsfotoklubb.se 

Vi har även en grupp på Facebook där du kan följa klubbens aktiviteter. 

Lokaler: När vi är inomhus håller vi till i ABF:s lokaler, 

Lasarettsvägen 11. Alla möten startar kl 18.30 om inget annat 

anges. 

 

 

 

Klubbmästerskap 

Varje medlem har rätt att lämna in högst tre bilder till tävlingen. Bilderna skall 

uppfylla följande krav: 

 Utskrivna bilder i färg eller svartvitt/monokromt. 

 Bilderna skall vara monterade på kartong eller annan styv skiva. 

 Varje bild får vara maximalt 40×50 cm, inklusive kartong/passepartout. 

 Bilderna ska vara märkta på baksidan med både signatur och titel eller nummer. 

 

Klubbmästerskapet har inget tema. Inlämning sker senast på mötet den 12 

december och resultatet redovisas i samband med vårens årsmöte. 

 


