
September 2016 

BLÄNDAREN 
Kalendern  2016 

Deadline för september  18/9 

 
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 
 
Lördag 26 november       Jubileumsfest! 

Efterlysning! 

I samband med vårt 40-årsjubileum efterlyser vi bilder och anekdoter från 
klubbens verksamhet. Har ni några bilder, oavsett kvalitet, skicka in dem 
till: sbfk40@gmail.com så tar vi hand om dem och gör ett bildspel. Allt är 
välkommet, döp gärna bilden med namn på dem som är med om ni vet det.  

Vi efterlyser också dokumentation från de tidiga åren, 1976 till 1983. Är det 
någon som har någon pärm eller papper om verksamheten så vore det top-
pen.  
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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! Välkomna till uppstart av vår höstverksamhet söndagen den 
28 augusti kl. 18.00 ABF. 

Vi har med oss våra kameror och vid förhoppningsvis bra väder 
går vi ner till Storsjön vid Minnesgärde för att fota och prata foto-
grafering och vad vi kan tänka oss för innehåll i höstens aktivite-
ter. Klubben bjuder på korv och kaffe. Det skall finnas en eldstad 
där, om någon har lite ved att elda så ta gärna med. PS! ett stativ 
kan vara lämpligt att ha med. 

Hjärtligt välkomna och vid dåligt väder stannar vi inne på ABF. 

Hälsningar Orvar Dahlberg 
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Som synes fyller vi 40 år i år. Det innebär naturligtvis kalas!  

Själva festen blir lördag 26/11 2016. Vi vill bara att ni ska vara 
förberedda och boka in i almanackan. Närmare besked kommer i 
samband med månadsmötet i augusti och definitiv anmälan ska 
vara inne till månadsmötet i september. Vi hoppas att så många 
som möjligt vill vara med och naturligtvis är respektive också 
hjärtligt välkomna. Planeringen är i full gång och det kommer att 
bli både nostalgi och skratt hoppas vi. 



Den här gången har jag fastnat i något man i vissa sammanhang kallar för ”Triptyk”  
En serie om tre bilder på samma motiv, en med några förändringar på något sätt.  

De tre första är bilder på en prästkrage som besöks av blomflugor. Prästkragen är ju fin i sig själv, 
men flugorna tillför bilden något mer. Det händer något, man kanske funderar över vad är det för 
sorts flugor, vad gör dom. En stor och en mindre, kan de samsas? Störst äter först. 

Nästa triptyk är på en slåtterblomma. Här är det inga insekter som tillför bilden något. Här är det 
istället bakgrunderna som förändrar bildens intryck. 
Den första för mina tankar till en målning med diffusa och svepande rörelser, men också den färg-
granna bakgrunden. 
Den andra bilden har samma bakgrund men lite annorlunda vinkel och oskärpa. och får genast en 
annan karaktär. Kanske också för att blomman här är mera frilagd.  
Slutligen den tredje blomman. Detta är ett annat exemplar än de två första. Den har kommit läng-
re i utvecklingen, det kan man se på den uppsvällda fruktkroppen i blommans mitt. 
Den diagonala linjen i bakgrunden, avsaknaden av skärpa på blomman och de två växterna i för-
grunden gör att bilden förmedlar ett helt annat intryck än de två första. 

Här har jag fotat en Sliten Nässelfjäril som födosöker på en fibbla. 
Även en trasig och sliten fjäril kan vara vacker. 
Den har ”tappat” en del av vingarnas ytterkanter. På den sista bilden har jag fantiserat om att fjä-
rilen ville ersätta det skadade området med lite av fibblans gula färg. Ja så där kan mina tankar 
gå när jag håller på med mina bilder. 

 
Text och bild: Dick Enebro 
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  Bilder från en 6-dagars kanottur i Rogen-området. Jag tillbringade tiden med att utforska de 
mindre sjöarna, följa standen in i små vikar  och att runda öar för att se vad som gömde sig bakom 
dem, men främst av allt av att njuta av den vackra naturen.  I bilderna försöker jag 
  fånga känslan av vildmark, av varför jag är dras till dit.  
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Text och foto: Pär Leijonhufvud 
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Fler bilder   finns på http://www.leijonhufvud.org/images/index.php?/category/18 

Text och foto: Pär Leijonhufvud 

http://www.leijonhufvud.org/images/index.php?/category/18�


Fotoutmaningen 2016 

Efter att legat efter med ca 70 bilder i fotoutmaningen, är jag nu nästan i kapp. Har bara 150 bil-
der kvar att leverera under året. Minst 100 bilder ska fotas utifrån givna teman, resten kan vara 
egna.  
Det har varit intressant att delta, att hitta motiv och så blir det av att använda kameran. Det är 
endast bilder från 2016 som får delta.  
Titta gärna in på utmaningens hemsida www.365foton.se 
Mina bilder finns på www.blogg.jamtan.se 

 Några exempel på mina senaste bidrag till fotoutmaningen (bildnummer motsvarar tema): 

34. DEN SOM INGA BYXOR HAR (163/366) 
Oj oj oj! 

337. WALK ON FAME (213/366) 
En promenad på Stjärntorget i Östersund. 
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261. SER INTE SKOGEN FÖR ALLA TRÄD 
(209/366) Vi kan resa och träffa människor från olika 
kulturer i ett vackert och spännande Sverige. Ibland 
missar vi det som finns nära. 

332. UTANFÖR MITT FÖNSTER (173/366) 
Genom fönstret i sovrummet ser jag blomlådor-
na på balkongen. 

http://www.365foton.se�
http://www.blogg.jamtan.se�
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310. TJUSIG (189/366) 
Jag har träffat skogsfrun! 

63. FLASKPOST (171/366) 
En flaska Bärnsten och fototidningen som 
kom med posten. 

185. MISSLYCKAT (182/366) 
Stackars pippi flög in i en 
fönsterruta. 

299. SYSKONGLÄDJE 
(152/366) 
Finaste bröderna! 

42. DRÖMMARE (207/366) 
Mina drömmar och fantasier tolkar en indian i bilden. 

Text och foto: 

Inga-Lill Fredriksson 



Den 28 juli tog jag 24 bilder mellan kl 21.54 och 22.17. Jag bor i Fjällmon, Torvalla och jag fotade 
från badrumsfönstret på andra planet i min bostadsrätt. Här är några av de bilderna. Den i väster 
nedgående solen belyser de dramatiska molnen i öster.  
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Text och foto:Lennart Åkerblom 
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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/ 
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