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November 2018 

BLÄNDAREN 

Kalendern  2018 

Söndag 25 november möte på ABF kl 18.00 

 Styrelsemöten Medlemsmöten 

November Tisdag 14 Söndag 25 

December Tisdag 04 Julfest fredag 14 

Januari Tisdag 08 Söndag 27 

Dementi och tillrättaläggelse: 

 

Beklagar att jag i förra numret tillskrev  

Kerstin Andersson text och bilder som var tagna av 

Anders Ridzén.  

Bilderna återfinns på sidorna 3 och 4 under rätt 

namn. 
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Ordföranden har ordet 

 

Så var det dags för sista månadsmötet för året där 

Reinhold kör bildvisning från senaste fotoresan till 

Zimanga Game Reserve i Sydafrika. Sven Olof kom-

mer att visa på finesser i ON1 som är ett program 

program för RAW-konvertering. Kanske hinner vi också med något annat. 

I år ska vi ju också ha en julsammankomst så boka in kvällen den 14 december, vidare 

information kommer senare men vi kommer att presentera årets fotograf där. 

Just nu när jag tittar ut genom fönstret så är allt grått men smhi har lovat fint väder i 

morgon och då ska jag passa på att fota lite träd som är täckta med frost. Jag har alltid 

gillat sådana bilder men det brukar inte vara så många dagar som är på det sättet. 

Snön brukar komma innan jag hinner med men i år tror jag det kommer att gå. 

Ok, kom ihåg månadsmöte den 25 november och julsammankomst den 14 december. 

Ha det 

Rolle 
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Bilder från Baltikum 
 
Den tekniska utvecklingen har gått med en rasande fart. Vid det sistlidna sekelskiftet tänkte jag 

byta från analog kamera till datoriserad bildtagning och behandling. Anskaffningen av en dator 

på 90-talet och uppkopplingen något år senare med modem till en telefonledning inledde mitt 

nuvarande bildskapande. Det byggda fotolabbet med specialfärg blev ett förråd och har så förbli-

vit. Datorn själ min tid och mobilen tar allt fler bilder.  

2003 införskaffades den första kameran, en Nikon Coolpix 885 och sedan dess har livet varit digi-

talt med flera kamerabyten genom åren. 

Sommaren 2006 reste vi runt i Estland och Lettland med en Konica Minolta Dimage Z5. En lång 

zoom och ett bra grepp att hålla i. Men inte alls så skarpa bilder som jag kan ta med mina nuva-

rande kameror. Vågar man visa bilder från den tiden eller har de nått bäst före datum? 

 

Här kommer några bilder tagna i Estland och Lettland, kanske inspirerade av månadens KM4. 

En del bilder i färg och några i svart/vitt. 

Längs stränderna fanns gamla vakttorn 

med jämna avstånd från Sovjettiden 

Stillastående ryska lastbilar fanns det lite 

här och där 

Kö i Riga för att växla pengar 

Flärdfullt på gatorna i Riga 

Torgförsäljning i en mindre stad. 
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Brud i Kaunas 

Kock utanför sin restaurang i Vilnius 

Väntan på att bussen skall komma 

Samtal 

Kärlek under filt 

Samtal under gång 

Ryska ortodoxa kyrkan av St. Parasceve i Vilnius 



5 

Minnet är kort, är väl ett ut-

tryck många känner igen. 

Hur var det egentligen med väd-

ret under året? 

Hade vi mycket eller lite snö? 

När gick Storsjön upp? 

Osv. 

Då är det bra att ha några bilder 

att stödja sig på. 

 

Så här såg det ut vid Bad-

husparken den 5 maj i år. Isen 

ligger kvar, Gångvägen över till 

Frösön är avstängd. 

Inga gröna knoppar i träden. 

Fjolårsgräset uppe vid Arctura 

ligger gulbrunt i sluttningen. 

 

 

Text och foto: Dick Enebro 

Tiden kommer, tiden går. 
I morgon är i dag igår. 
Nu blev nyss på ett ögonblick,  
det var tiden som kom och gick. 
Men nu kommer alltid tillbaks 
igen 
och tar över det som förut var sen. 
Redan i forntiden trodde man ju 
faktiskt att man levde nu!  
 
Text och foto: Kjella Jonsson 
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Några bilder från Kroatien 

 
Var till Kroatien i månadsskiftet september - oktober med två barnbarn. De badade och solade, 

medan jag strosade runt med kameran. Men helt naturligt blev det ungdomarna som oftast fast-

nade på bild. 

Vi bodde i Baska Voda, som ligger vid Adriatiska havet. Bergsmassivet, som låg alldeles bakom 

byn heter Biokovo. Det var mäktigt. 

 

Kerstin Andersson 

Omkrets 640 cm 

Saint Nicholas 

Nicholas kyrka interiör 

Hamnen 

Vy från bussen 
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Staty 

Uppochner  

Duva 

Blomma  

Christer Olsson gick förbi Frösöbron på sin promenad och tog ett par bilder.  
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Bo Magnusson  har lämnat in lite blandad kompott 
Båten taget ovan Vassijaure stn och i sjön Inkajaure på fis-

ketur i sep. 

Långbryggan är vid Åkersjön aug. 

Ett kort från Vålådalen och Nulltjärn 27 sep. 

En Roudtripp till Norge och Eidsdahl,Trollstigen och Gei-

rangerfjorden aug. 
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Tommy Dahlberg bidrar här med några färggranna bilder som kontrast till de fina rimfrost-

bilder han lagt ut på Facebook. 

Foto: Tommy Dahlberg 
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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  

 

Vice ordförande: 
Marie Madsen 072-322 79 39  
 

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23  

 

Sekreterare: 

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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