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Hej!  
 
Om ni kan slita er från det fina höstvädret och krypa ner i vår klubb-lokal-grotta så är det 
dags för månadens klubbmöte redan nu på onsdag den 16/10 (ja, utskicket är i senaste 
laget...) 
 
Denna gång har vi ett längre inslag av Roger Jönsson:  Roger har varit på fotokurs  
http://fotografpatriklarsson.se/portfolio/allt-om-kustfotografering-bohuslan-3-6-oktober/ och 
kommer att berätta om höjdpunkter från denna.  
 
Roger kommer också visa en del tips i Lightroom 5 som han fick med sig från kursen. 
 
Tematävling: Månadens tematävling har titeln ”Rinnande vatten” och denna gång är det en 
extern klubb, dvs. Skara fotoklubb, som skall bedöma bilderna. Vi lämnar in våra bilder och 
de vinnande bilderna kommer att redovisas på decembermötet.  
 
Tematävling 2013:  
Schemat för årets tematävlingar:  

 Mars – Fritt tema  

 Maj – Inne  

 September – 2013-06-15  

 Oktober – Rinnande vatten (bedöms av Skara fotoklubb)  

 December – Spiral 
 
MFK utställning Scandinavian Photo:  
Glöm inte att släpa med er släkt och vänner till vår pågående utställning på Scandinavian 
Photo. Våra bilder hänger där till den 5/12.  
 
Spontanvisning: Nu kanske ni har minneskorten fullproppade med fina höstfärger, vädret 
har ju varit klart gynnsamt i år. Kanske ni vill visa något spontant denna gång? Vi brukar 
säga att ca 5-15 bilder är lagom för en spontanvisning.  
 
 
 
EFTERLYSNING: Sedan i vintras saknas vår blidskärmskalibrator, om ni vet med er att 
ni ”glömt” den hemma så får ni gärna skaka fram den snarast, vi blir glada att få 

tillbaka den, allt är förlåtet   
 
 
 
Nästa möte är den 13/11, då blir det bl.a. redovisning av årets Fotomaraton. 
 
  

Månadsmöte 
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Lite extern information 
 

 Västsvenska Fotoexpon är en fototävling där klubben står för startavgiften. Bilderna 
lämnas in klubbvis. Se VSFs hemsida för information om klasser mm. 
Bilder till den digitala klassen kan mailas till info@molndalsfotoklubb.se senast 29 
oktober. 

 

 Skara Fotoklubb bjuder in till RiksTemaFoto 2013/14. Det är en digital fototävling 
med tre tävlingsomgångar. För varje deltävling gäller ett särskilt tema som bestäms 
av Skara Fotoklubb och meddelas inför starten av varje inlämningsperiod. Tävlingen 
är öppen för alla intresserade och medlemskap i en fotoklubb krävs inte. 
Vi ser gärna deltagare från klubben men var och en får själva ombesörja det 
praktiska med att skicka in bilder och betala för den här tävlingen. 
All information finns på Skara Fotoklubbs hemsida. 

 
 
 
 
 
 
 
Besök gärna klubbens hemsida http://www.molndalsfotoklubb.se/ för mer information om 
klubbens verksamhet.  
 
Följ även med i nyheter, debatt och inlägg via MFKs facebooksida. 
 
Vi ses,  
Mario Celegin 
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