Några av bidragen till fotoklubbens månadstävling på temat FRIHET.
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Lindesbergs Fotoklubb åter igång med
klubbmöten och fototävlingar
Lindesbergs Fotoklubb - "mötesplatsen för fotointresserade i Lindesberg och
Bergslagen" - är åter igång med klubbmöten med bildvisningar och de
återkommande fototävlingarna - Månadens bild och Klubbmästerskap.
Fotoklubben hälsar alla fotointresserade - även de som inte är medlemmar välkomna till höstens månadsmöten.
Månadsmöten hålls normalt andra torsdagen i månaden. Arbetsmöten hålls
normalt sista torsdagen i månaden. Arbetsmöten är ägnade till praktiska
övningar, bildbearbetning i dator med mera. Alla möten börjar som regel kl
18:30 och hålls i klubbens lokal som finns i ”Sandströms” på Banvägen 26 i

Lindesberg (ingång på norra gaveln).
Fotoklubbens kommande möten:
Torsdag 14 oktober: Månadsmöte med bildvisningar av Börje Erlandsson
(Fjärilar) och Henrik Andrén (Vinter i Bergslagen). Motto för månadstävlingen:
FRIHET
Torsdag 28 oktober: Arbetsmöte.
Torsdag 11 november: Månadsmöte med bildvisningar av Elisabeth
Tegelmark och Erik Spjut (Kungsleden och Kebnekajse).
Torsdag 25 november: Arbetsmöte.
Torsdag 9 december: Julmöte med redovisning av klubbmästerskapet.
Läs mer om Lindesbergs Fotoklubb >>
Månadens Bild för oktober har temat: FRIHET.
Deltagande medlemmar får ladda upp max tre bilder senast 13 oktober.
Röstning sker anonymt bland deltagarna på klubbmötet 14 oktober. Minst tre
deltagare krävs för att fullfölja tävlingen och närvaro på klubbmötet krävs för
att man ska få sitt pris.
Läs mer om och se bidragen till tävlingen Månadens bild >>
Klubbmästerskap i tre klasser
Lindesbergs Fotoklubbs klubbmästerskap (KM) för 2021 avgörs i tre klasser:
Kontrast – Tamdjur – Sport & fritid. Inlämning sker senast 1 november.
Redovisning sker torsdag 9 december. Två bilder per deltagare lämnas in i
respektive klass. En klubbmästare utses genom att den som får lägst antal
poäng totalt för sina sex bilder vinner.
Läs mer om klubbmästerskapet >>
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