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April 2018 

BLÄNDAREN 

Kalendern  2018 

Onsdag 2 maj möte på ABF kl 18.00 

 Styrelsemöten Medlemsmöten 

Maj Tisdag 15 Söndag 27 

Juni Tisdag 05   

Juli     

Augusti Tisdag 14 Söndag 26 

September Tisdag 11 Söndag 30 

Oktober Tisdag 16 Söndag 28 

November Tisdag 14 Söndag 25 

December Tisdag 04 Julfest fredag 14 

Januari Tisdag 08 Söndag 27 
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Ordförande har ordet april 2018 

Våren har kommit och med den så börjar det röra sig i natu-

ren. Isarna tinar och vattnet forsar på många ställen. Tofsvi-

por och spovar har kommit från söder. Tjäder och orre samlas 

för att spela. Det ryktas att de första tussilagona har synts 

till och en massa annat dyker upp allteftersom snön smälter. 

Så då var det dags för möte i april, men nej vänta nu! På 

grund av lokalbrist så har vi ju fått skjutit mötet till onsdagen 2 maj. Förhoppningsvis går det väl 

lika bra. Det är dags för inlämning till etapp 2 av klubbmästerskapet. Utskrivna bilder, en svart/

vit och en färgklass. Orvar visar lite gatufotobilder och sedan pratar vi kring det. Kjella drar en 

”Fotografisk historia”. Sedan snackar vi fotoböcker så har ni gjort några ta med er dem. Sist men 

inte minst några Lightroom tips från Sven Olof. 



3 

Två bilder som inte har nåt annat gemensamt än att det är sk snapshot 
 

 

Jag var i Sundsvall och på konsert i Tonhallen med Nordiska Kammarorkestern och Martin 

Fröst som dirigent och solist. Taket såg ut som ett partitur med strålkastarbommarna som 

notrader och de olika strålkastarna som nottecken. 

 

Lärkträden har ju ett ganska risig grenverk, men att fjolårsskotten ser så spretiga ut innan de 

gröna barren kommer har jag inte noterat tidigare. Spretigheten syns extra tydligt mot den blå 

himmeln. 

/Sven Olof Färnström 
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Nya Östersund 

 

Undrar hur många nya hotell det tillkommit, egentligen. Åtskilliga är det i varje fall, 

fast man hör inte så många som nyttjat dem. 750 kr låter väl ganska rimligt för rum 

och service... 

Förr när vi hade två bilar bytte jag själv däck. Det tog ett par timmar och så dessutom 

några dar att bli bra i ryggen igen. 

Nu har jag en bil och lejer bort hanteringen. Idag hade jag en bokad tid kl 14.30, men 

anlände fem minuter innan. Gick in och betalade och efter sex minuter satt jag i bilen 

igen, med sommardäcken på. Klockan visade 14.31 och jag hade inga känningar i ryg-

gen. 
Kjella 
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Påskvandring 

Några bilder från Lennarts besök i påsk i Caminito del Rey som är en nationalpark 4–5 mil norr 

om Malaga. En spektakulär promenad på 5 km mestadels på de spångar efter bergssidan som 

syns på bilderna.  
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Text/foto: Lewnnart Ledin 
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PC Windows 10 Tips 
Du tar säkert kopior av viktiga bilder och dokument och förvarar detta på annan plats. För vem 

vill förlora en massa viktig information om PC går sönder eller blir stulen? 

Men vet du att du kan även enkelt kan ta en kopia på systemdisken inklusive alla program? En 

så kallad systemavbildning. För skulle Windows krascha så är det flera dagars jobb att återställa 

den. Detta inkluderar att kontakta Microsoft och få tag på Windows licensen. Har du en sådan 

avbildning sparad så tar det max 1 timma att återställa Windows och alla program. 

Vad du behöver är att det finns minst 2 diskar på PC eller att du har en extern hårddisk med 

minst 128 Gbyte ledig plats. Systemavbildningen kan du inte spara på samma disk som Windows 

ligger på. Denna systemavbildning är unik för din PC så du kan inte flytta den mellan olika PC. 

Skriv in ”Kontrollpanelen” i sökrutan längst ned till vänster på PC. Du hittar detta på följande 

plats: 

(System och säkerhet) 

Säkerhetskopiera och återställ 

Skapa en systemavbildning 

 

Följ instruktionerna och välj var detta skall lagras. 

 

När detta är klart så väljer du ”Skapa en systemreparationsskiva”. Du behöver den för att kunna 

starta PC om Windows inte fungerar. Du kan då göra en startskiva på DVD eller ett USB-minne. 

 

För att dokumentera vad din PC innehåller och även licensnycklar så använder du dig av gratis-

versionen av Belarc advisor. Du hittar den på följande adress: https://www.belarc.com/ 

och ”Free download”. Installera programmet och kör en inventering av din PC. Skriv sedan ut 

resultatet på papper och förvara detta på ett lämpligt ställe! 

 

Lycka till! 

 

Björn Nilsson 

https://www.belarc.com/
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Sedan några från 

en skidtur under 

påskhelgen. ute 

på Storsjön NV 

om Andersön i 

vårsolens sken.  

 

Text/foto Pär 

Leijonhufvud 

Ett par bilder 

från början av 

månaden, 

tagna en tidig 

morgon ute på 

"beachen" på 

Andersöns 

östra sida. 

Mycket 

isdimma den 

morgonen! 

Snart kan man möta en björn när den drar sig fram  till vägkanten för att finna färskt gräs att äta. 

Text/foto Reinar Persson 
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Uthyrning  
Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två veckor. 

Depositionsavgiften får ni tillbaka om skannern återlämnas oskadd och felfri. Skärmkalibrator pris 

200:- kr som ni får tillbaka vid återlämnandet om den återlämnas oskadd och felfri. Hyrtid en vecka. 

  

Bakgrundsstativ 
För porträtt och produktfotografering. En stor 3 x 3 m stativ med blå duk, men man kan även an-

vända presenningar, lakan mm som bakgrunder på den. Samt en före detta silverfärgad filmduk med 

stativ, bra för porträtt storlek ca 175 x 175 cm. Bakgrunderna är privata men uthyres till behövande 

för 150 kr per gång. Hyrtid får diskuteras vid varje tillfälle. 

  

Sensorrengörare 
Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är någon 

smuts som inte vill försvinna med kamerans egen rengörare. Kontakta Thomas Karlsson för att få 

hjälp. Kom ihåg att batteriet måste vara fulladdat vid rengöringen. 

  

Utställningsbilder 
Det behövs mera bilder till fiket på ABF. De som vi haft i lager är slut, så nu vill vi ha in en ny 

uppsättning för visning. Ta med er så vi klarar oss en tid framåt. Som ni redan vet, så är det 

måttet 30 x 40 cm med passepartout som gäller, för montering i våra ramar. 

OBS! Försök montera bilden direkt på passepartouten, så att vi kan ta bort bakstycket om bilden ska 

monteras i de tunnare ramarna som vi har. Eller leverera utan bakstycke. Vi tycker att det vore extra 

kul med bilder från alla våra nya medlemmar, men givetvis mottages alla bidrag med tacksamhet. 

Även större bilder som är monterade i passepartout eller på kapaskiva tas emot som kan ställas på 

hyllorna. Ju fler bilder vi får in, desto oftare kan vi byta = fler kronor i klubbkassan, genom 

bidrag från ABF. Leta i arkivet eller kom med nytagna bilder, allt mottages tacksamt. Ta 

med er när ni kommer på månadsmötet, och om ni inte kommer dit åk till Reinar på Brunflovägen 66 

och lämna bilderna 

  

Utskrifter 
Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra 

med dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även större bil-

der kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 cm. All för-

säljning av utskrifter och kapaplattor sker mot kontant betalning. Ni tycker säkert att vi är dyra på 

utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Internet. Eftersom vi gör små inköp så blir 

priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och vi måste försöka få tillbaka de utlägg som 

blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter och plattor kontakta Reinar P eller Thomas K 

och avtala tid för utskrifter. 

  

Prislista 

Fotoutskrifter 
10 x 15 cm 6 kr/st 

A4 25 kr /st 

A3 50 kr/st 

A3+ 60 kr/st 

40 x 60 cm 100 kr/st 

60 x 90 cm 200 kr/st 

  

Kapaskiva 
A3 vit (29,7 x 42 cm) förklistrad 30 kr/st 

50x70 cm vit förklistrad 65 kr/st 

70 x 100 cm kan du köpa på Hobbyboden. Uppge att du är från fotoklubben så får du 10 % rabatt 

//Reinar 

Allmän info 
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KONTAKTSIDAN 

Styrelsen 2018 

 

Ordförande: 

Roland Eriksson 070-5905027  

 

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23  

 

Sekreterare: 
Marie Madsen 072-322 79 39  
Reinhold Skoglund 070-621 05 50  

 

Ledamöter: 
Björn Englund 070-254 25 21 

Thomas Karlsson 070-566 60 40 

Leif Pettersson 070-329 19 63 
 

Suppleanter: 
Björn Nilsson 070-6882233 

Reinar Persson 070-6008463 
 

 

DIFO-ledamot: 

Roland Eriksson 

 

 

 

 

 

 

Hemsidesansvarig: 

Leif Pettersson, 070-329 19 63 

 

Bländarredaktör: 

Annika Thunström 070-529 41 62 

 

Tävlingsansvariga: 

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27 

Leif Pettersson 070-329 19 63 

 

Materialförvaltare: 

Reinar Persson 070-600 84 63 

 

Valberedning: 

Orvar Dahlberg 

Kerstin Andersson 

 

Kontaktman utställning på Jamtli: 

Thomas Karlsson 070-566 60 40 

 

Revisor: Ulla-Britt Johansson 

Suppleant: Erik Pehrson 

 

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

Utflykt med kort varsel:  

utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se 

Facebook    https://www.facebook.com/groups/332677700178449/ 
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