
Februari 2016 

BLÄNDAREN 
Kalendern  2016 

Deadline för april 10/4 

 
Söndag  20 mars kl. 18. 00       Klubbmöte på ABF.  Redovisning av KM  Etapp 1 
 
Måndag 18 april - 19 maj     Utställning på Jamtfaldshuset 
 
Söndag  17 april kl. 18.00        Klubbmöte på ABF.  Inlämning av påsiktsbilder till KM  Etapp 2 
 
Torsdag 21 april kl. 17.30        Fotofika på Svenssons café 
 
Söndag 24 april                        DIFO i Ljusdal 
 
6 – 8 maj                                   RIFO i Bollnäs 
 
Torsdag 19 maj kl. 17.30         Fotofika på Svenssons café 
 
Söndag  29 maj kl. 18.00          Klubbmöte på ABF.  Redovisning av KM  Etapp 2 
 
Måndag 6 juni                           Utställning på Jamtli 
 
Söndag 28 augusti kl. 18.00     Klubbmöte på ABF 
 
Söndag 25 sept. kl. 18.00        Klubbmöte på ABF.  Inlämning av kollektion digitala bilder och på 
           sikt KM Etapp 3 
 
Söndag 30 oktober kl. 18.00   Klubbmöte på ABF.  Redovisning av KM  Etapp 3. Inlämning av   
                   digitala bilder med tema till KM  Etapp 4 
 
Söndag 27 nov. kl. 18.00          Klubbmöte på ABF.  Redovisning av KM  Etapp 4 
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Bildspel/bildvisning med eller utan musik! 

Ta med er och visa på våra månadsmöten, det är alltid intressant att få ta del av andras arbeten. 

Det går bra att ta med en sticka, så sköter Thomas och Reinar det tekniska om ni inte vill själva. 

Huvudsaken är att visa bilder!. 

Det är samma sak med Bländaren, vad är en fotoklubb utan bilder? 



Ordföranden har ordet. 

Hej! Det känns som att våren inte är långt borta (i Skåne). Kalla 
nätter plusgrader på dagen och vit snö och sol. Vårvinter! Kanske 
sista månaden innan snösmältning och öppet vatten. Den 14 mars 
2015 stängdes medvinden på grund av vatten på isen. Nu tar vi till-
vara den här fina årstidens ljus med vit snö och solsken och dom 
sista vinteraktiviteterna. Vi har en hel del utställningsmöjligheter 
så det är bara att ta chansen att fota nya motiv och vinklar. Kanske 
pröva ett annat objektiv?. Det är inte många dagar till dom första 
flyttfåglarna börjar anlända. Kanske kommer det en mandarinand 
även i år. Vi kan gärna tipsa varandra vad som är på gång genom 
facebook o mail.  

Det är också upp till var och en att ta initiativ till fototräffar och foto vandringar/utflykter. Lägg ut 
en blänkare om ni går ut och fotar. Det är flera medlemmar i klubben som gärna ansluter och det 
är alltid bra att ha med sig en fotokompis på” fotosafarin”. Motiv som is, vatten, flyttfåglar, dom 
första videknopparna. Kom ihåg att ta många bra påsk bilder som vi kan titta på på aprilmötet, 
eller varför inte ett bildspel från påskdagarnas aktiviteter. Lägg gärna ut era bilder på klubbens 
Facebook sida. 

Vår hälsningar Orvar Dahlberg 

Vi var några stycken som hoppade på 
bussen till Funäsdalen för att se Mats 
Ricklunds utställning på Fjällmuseét. Väl 
där mötte Mats oss och körde oss till ett 
ställe med nästan tama lavskrikor. Otro-
lig upplevelse. Mats matade dem direkt 
ur handen med falukorv, medan Kjella lät 
dem äta från sin tjusiga mössa! 

För att inte tala om den intresse-
väckande utställning Mats guida-
de oss genom på Fjällmuseét.  

Mycket sevärt! 

Foto: Kjella Jonsson 
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Foto: Annika Thunström 

Utflykt till Funäsdalen 
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På Slak Lina 

28 maj 2016 kl 12 – 16 

För fjärde året anordnar Magnus Lögdberg tillsammans 
med föreningen Tingshuset en Fotoutställning. 

Vi hoppas att många vill ställa ut sina bilder det finns inga 
krav men får inte vara kränkande på något sätt. 
Fotoutställning sker på lina. 

Du väljer själv ut 5 bilder som du vill ställa ut. 

Föreningen skriver ut i A3 el A4 format och hänger bilderna på lina. 

Namn på bilden eller så görs en skylt med namn på utställaren. 

Bilderna kommer att hänga i huset fram till midsommar 2016. 

 

Nytt för i år är att det finns möjlighet att visa sitt bildspel i husets biolokal. 

 

Bakgrund: 

På slak lina är ett evenemang/utställning som har Planketutställningarna i Stockholm  

på 70/80- talet som förebild. Skillnaden är att alla är välkommna. Att det är gratis och att vi inte väljer ut vilka 
som får vara med. 

Evenemanget startade 2013 och hade då 25 deltagare och 120 bilder. Hade även en loppis för att sälja fotoprylar 
mm under lördagen då lina hängde ute på muren och bakgården. 

2014 var det 30 deltagare och 125 bilder som visades.  

2015 var det 25 som lämnade in och så visades bilder från Storsjöbygdens fotoklubb som fick sina bilder utdragna 
från sin bok 365 dagar i Östersund så det blev ca 500 bilder som var med på utställningen. 

Alla gånger har vi sedan hängt dem inne i huset för att under en längre tid visa vackra bilder. 



4 

Allmänt 

Motivområdet är fritt och varje deltagare får lämna in ett (1) bildspel. Det är tillåtet att lämna in 
bildspel från en grupp. Att delta både i grupp och som egen deltagare är inte tillåtet. Det är tillåtet 
att mixa stillbilder och rörliga sekvenser, men bildspelet får inte enbart innehålla rörliga sekven-
ser. 

Format 

Tillåtna videoformat: mp4, mpg/mpeg, mov, avi och 

wmv. Max upplösning 1920x1080 pixlar. 

Tid 

Maximalt 4 minuter (240 sekunder). 

Bildrättigheter 

Deltagare ska själv inneha bildrättigheterna till alla bilder och filmsekvenser som används. 

Musik- och ljudrättigheter 

Musik/ljud som används ska inte medföra några extra kostnader eller administration för arrangö-
ren. 

Om kommersiell musik/ljud används får deltagaren själv ansvara för den administration och de 
kostnader som uppstår. 

Särskilda bestämmelser 

Genom att delta med bildspel garanterar deltagaren att denne innehar alla erforderliga rättigheter 
och licenser till allt upphovsskyddat material som används i bildspelet. 

Andra alternativ för musik är att välja. 

Royalty free music 

Skrivit musiken själv. 

Har köpt musiken av upphovspersonen. 

Föreningen tingshuset har en musikstudio och där finns Peter Madison och om någon vill fråga 
honom om musik till bildspel kontakta gärna honom och hör hu ni kan göra. 

peter.madison@gmail.com 

 

 

Kontakt Magnus Lögdberg  -magnus.l67@gmail.com 

Erja Birath- erja@tingshuset.net 

 

OBS! 

Sista anmälningsdag måndag 23 maj 

mailto:peter.madison@gmail.com�
mailto:-magnus.l67@gmail.com�
mailto:erja@tingshuset.net�


Rundresa i Andalucía, sydligaste Spanien 
Under den första veckan i mars gjorde vi (Anita och jag) en rundresa i sydligaste Spanien 
under en vecka. Vi flög med SAS till Malaga och hyrde bil där en vecka. Bilhyran betalade 
vi med SAS-poäng, som vi sparat ihop med våra SAS kreditkort. Det blev en resa på 115 
mil och vi bytte övernattningsort varje natt. Vi bodde på hotell och eftersom vi var ute 
långt innan turistsäsongen var hotellpriserna extremt låga. Vägarna är fantastiska och tra-
fiken otroligt och kanske förvånansvärt lugn och städad. Tack vare detta upplägg kan man 
själv välja vart man skall åka och när man skall åka eller kanske stanna en extranatt på 
något speciellt ställe. Inget var förbokat under resan, utan vi tog alla beslut allteftersom 
resan gick vidare.  

 

 

 
Vi besökte en ny ort varje dag, mest mindre städer eller byar. Detta blir ingen reseskildring, utan jag koncentrerar 
allt till en liten ort, som ligger en bit inne i ett bergslandskap. Byns namn är Grazalema och ligger ett tiotal mil rakt 
norr om Gibraltar.  

Det första vi såg när vi kom till byn. Det var ganska brant ner mot infarten som ligger allra längst upp i bildens övre 
högra hörn. När vi kom ner i byn och körde igenom den såg vi att det satt en massa folk på de öppna restaurangerna 
på plazan (torget). Direkt kände jag igen mig, för vi hade åkt igenom denna by 2004 när vi gjorde en liknande rundresa 
med hyrbil. Den gången stannade vi inte, för vi hade bokat på ett annat ställe. Nu stannade vi bilen alldeles efter pla-
zan och alldeles framför oss kunde vi se två hotell. Allt såg ju helt perfekt ut. Vi bestämde omgående att här försö-
ker vi få en övernattning.  

5 



Vi gick in på det ena av de två hotellen vi såg, bara ca 75 m från torget. Vi kunde se på skylten att hotellet hade fyra 
stjärnor. Vi tänkte att det är väl dyrt när det har så många stjärnor, men det kostar ju inget att fråga. Alla hotell vi 
hade övernattat på tidigare under veckan hade max tre stjärnor. Jag fick nästan en liten chock när jag hörde priset - 
57 Euro inkl frukost. Det är 570 SEK för ett dubbelrum som är vida större än vad man någonsin skulle önska sig i Sve-
rige. Vi högg direkt och fick dessutom ett rum med utsikt över bergen. Vi fick en parkering inne i hotellets garage 
också, men det kostade 100 SEK.  
 

Så är det här i södra Spanien. Övernattning är MYCKET billigt, maten är god och priset ungefär som i Sverige, öl och 
vin MYCKET billigare och diesel betalar vi 10 SEK per liter för och bilen drog endast 0,5 liter per mil. Hotellrummen 
håller dessutom en mycket hög standard. Detta sammanlagt gör Spanien till ett MYCKET intressant resmål.  
 

Tilläggas skall att ingen på hotellet kunde ett enda ord engelska, så där var det bara att använda den ”kvällskurs-
spanska” jag tillägnat mig under de senaste 10-15 åren. Fantastiskt kul.  

Det var nog just denna syn som direkt bestämde oss för att stanna här i denna by. Det är söndag eftermiddag och 
hade det varit lite varmare, hade nog torget varit fullt av folk.  
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En liten del av byn sedd från landsvägen, som går längs en bergssida högt ovanför byn.  

Innan mörkret kom gjorde vi en tur till fots inne bland gränderna.  
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Jag tänkte att det måste kunna bli skapliga bilder på alla röda tegeltak om jag var på plats före soluppgången nästa 
morgon. Sagt och gjort. Det var ju inte så svårt för soluppgången är ju inte särskilt tidig nu i mars. På morgonen var 
jag på plats och jag gick upp längs landsvägen från vilken man ser byn uppifrån. Det var fullständigt SVINKALLT. Det 
blåste en ganska hård nordlig vind och temperaturen var bara ett par grader över noll. Att mitt i allt byta objektiv 
gjorde att fingrarna blev lite stela. Det var lite mulet så jag tänkte att det kanske var onödigt och stå där och frysa, 
men plötsligt kom solen fram under några minuter och då gällde det att vara snabb.  

De första solstrålarna som kommer in över byn når endast till molnen.  

Här har de allra första solstrålarna börjat att nå ner till husen i byn.  
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Alldeles före solen gick i moln hade den kommit så långt upp att även de kritvita husväggarna fått lite ljus.  

 

En stund senare var ”showen” över och jag kunde ganska frusen gå tillbaka till hotellet.  

 

 

Reinhold Skoglund, Brunflo 

 

9 



10 

Uthyrning 

Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två veck-
or. 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 be-
hövande 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 nå-
gon 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 
bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 cm. All 
försäljning 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 tillba-
ka 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 vit oklistrad              140 kr/st  

Allmän info 



KONTAKTSIDAN 

Styrelsen 2016 
 
Ordförande: 
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 
 
Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23  
 
Sekreterare: 
Marie Madsen 072-322 79 39  
Reinhold Skoglund 070-621 05 50  
 
Ledamöter: 
Jan Johansson072-233 25 15  
Björn Englund 070-254 25 21 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
 
 
Suppleanter: 
Leif Pettersson 070-329 19 63 
Dick Enebro 070-230 45 57  
 
 
DIFO-ledamot: 
Kerstin Andersson (Vill gärna ha in synpunkter  
som rör Mellannorrländska distriktet) 
 
 
 

 
 
Ansvarsområden: 
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: 
Björn Englund 070-254 25 21 
Reinar Persson 070-600 84 63 
 
Valberedning: 
Roland Eriksson 070-545 37 48  
 
Kontaktman utställning på Jamtli: 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
 
Revisorer: Arne Eskilsson 
 

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 
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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/ 

mailto:ordforande@storsjobygdensfotoklubb.se�
mailto:webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se�
mailto:redaktor@storsjobygdensfotoklubb.se�
http://storsjobygdensfotoklubb.se/index.html�
mailto:info@storsjobygdensfotoklubb.se�
mailto:tavling@storsjobygdensfotoklubb.se�
mailto:webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se�
mailto:utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se�
https://www.facebook.com/groups/332677700178449/�
https://www.facebook.com/groups/332677700178449/�

