Februari 2017

BLÄNDAREN
Kalendern 2017
Deadline för mars 19/3

Söndag 26 febr. kl. 18.00

Klubbmöte på ABF.

Torsdag 16 mars ca 17.00

Fika på Svenssons

Söndag 26 mars

Klubbmöte på ABF.

Torsdag 20 april ca 17.00

Fika på Svenssons

Söndag 23 april

Klubbmöte på ABF.

Söndag 21 maj

Klubbmöte på ABF.

Ny studiecirkel på temat bildbedömning
Vi som träffats i den senaste studiecirkeln tycker att det varit så givande att flera av oss
vill fortsätta med en ny studiecirkel. Vi avser att starta med en första träff den 13 mars.
Avsikten är att till varje träff ska vi ha ett tema, och vi ska ha med nytagna bilder enligt
temat till varje träff, helst utskrivna. Det blir sex måndagskvällar med uppehåll för
påskveckorna. Du som tycker det här verkar intressant och vill vara med skicka ett mejl
till mig, svenoloffarnstrom@gmail.com.
Som vanligt håller vi våra studiecirklar i samarbete med ABF i deras lokaler.

Ta med er bilder till utställningen på ABF så att jag klarar mig
en längre tid, jag vill ha massor med bilder gamla som nya, allt
mottages tacksamt. A4 med passepartout (30x40 cm) eller A3
uppklistrat på kapaskiva eller kartong.
Reinar P
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Ordföranden har ordet
Hej
Februari. Enligt alla regler ska det väl vara vinter men
inte i år. Det är svårt att avgöra om det är vår eller höst.
Snön som ska ligga metertjock har bytts mot regn och is.
Den krispiga kylan har bytts ut mot en solkig, fuktig, utmattande, tråkighet. Ovanpå det här, så är dessutom oftast ljuset så tråkigt så man funderar på om Grinchen har stulit det.
Ljuset som vi som fotografer är så beroende av. Ja, det är ju det vi fångar när vi trycker på avtryckaren och skapar en bild. Bra motiv men dåligt ljus är detsamma som en dålig bild. Bra ljus,
ja ibland räcker bara det för att skapa en bra bild. Det är klart att vi med blixtar, lampor och
andra prylar kan hjälpa ljuset på vägen men jag längtar efter sommarkvällens mjuka varma ljus.
Men vänta nu så här negativ får inte en ordförande vara. Det finns saker som lyser upp. Fotoklubbens månadsmöten är en sådan. Fotofikat
på Svenssons Café en annan. Bildbedömningscirkeln har varit en tredje.
Dessutom är ljuset snabbt på väg tillbaks, det är inte ens en månad till
vårdagjämningen. Så vi har en hel del att se fram mot.
Jag och den övriga styrelsen vill dessutom ha in massor med förslag på
vad vi ska göra i klubben framöver. Den kan vara innehållet i månadsmötena eller utflykter. Förslag på studiecirklar eller workshops. Ja låt
fantasin flöda, tillsammans kan vi lysa upp vilket mörker om helst.
Så kom på månadsmötet och tyck till!
Rolle

Lennart Åkerblom har skickat in några bilder.

Hållandsgården

Anarisvägen

Ärterån
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Soluppgång-Anarisvägen

Hållandsgården

Foto: Lennart Åkerblom
Hållandsgården

Sportlovsvecka i fjällen
Hyrt en rymlig lgh i Bydalen, som sväljer
både barn och barnbarn. Regn och isgata
blev till minus och nysnö. Härlig Jämtlandsvinter!

Text och foto: Kjella
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Fotoutflykt!
I slutet av januari åkte jag ut till Isön
för att fota en hackspett.
Jag hörde hackspetten, men lyckades
inte få den inom fotohåll.
Då sökte jag andra motiv och hittade
ett par stubbar som såg ut att ta en
stilla promenad på stranden.

Så föll min blick på några stenar och på
den ena kunde jag tydligt se ett hjärta
och tittar man riktigt noga på den bilden, så framträder även en krokodil
i övre kanten

Nästa bild visar att vackra färger kan dyka
upp där men minst anar det.

Slutligen en bild på en överflygning av
vackra linsmoln över Bydalsfjällen.
Text och foto Dick Enebro
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Sundsvallsbilder
Jag har under de senaste fyra veckorna varit i ofrivillig exil i Sundsvall från måndag till fredag.
Jag har haft mycket fritid och ägnat en del av den till att promenera i den vackra Stenstaden i
Sundsvall. Givetvis har kameran varit med och här är ett litet urval av bilderna jag har tagit.

Det högra huset, Gamla tullhuset, är Stenstaden äldsta hus byggt 1855-57. Stommen av sten
överlevde branden år 1888, inredningen fick man restaurera. Huset byggdes på med en våning år
1922. Till vänster ser vi det Casselska huset byggt 1894-95

Ännu en bild på det Casselska huset

Blombergska huset byggt 1893

Utslagna av mobiltelefoner
och E-post.
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Stadshuset vid ett folktomt torg, folktomt beroende på de beslut om Birsta som har fattats i huset?
(Nu vet jag inte om politikerna fortfarande sammanträder i huset men det spelar ingen roll för
symboliken med Stadshuset vid det tomma torget.)

På andra sida torget, det
Holmströmska huset (1896)
till vänster och Granska
huset (1889-1891) till höger.
Den övre bilden tog jag den
31 jan och den nedre idag
den 22 feb när kung Bore
gjorde comeback.
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Det gula huset Wikströmska Huset (1892) är riktigt originellt och uppfört i en sorts spanskmorisk stil. Huset var ursprungligen en enfamiljsbostad med paradvåningen en trappa upp.

Metodistkyrkan (1892) . Stilen är blandning av italiensk och nordeuropeisk renässans. Kyrkan anses vara en Sveriges
märkligaste och vackraste i sitt slag.

Avslutningsvis
ännu en bild från
idag 22 feb när
kung Bore visade
att allt tal om att
han skulle vara
på väg att abdikera var lögn.

Text och foto:
Leif Pettersson
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Bildbedömning
Bildbedömning är ju ett ämne som vi tar upp då och då i klubben. Vi är några klubbmedlemmar
som just avslutat en studiecirkel i ämnet. Det har varit mycket intressant och lärorikt att ta del av
varandras synpunkter. Till den sista träffen provade vi ett nytt grepp – vi skulle samtliga redigera
samma bild. Vi fick låna en av Leif Pettersons bilder som använts tidigare vid Lightroom-cirklarna.
Resultatet? Ja, ingen bild var den andra lik. Men vilken var rätt? Det får ni läsare avgöra. Vi själva
tyckte att alla var rätt på något vis. Här kommer ett urval av de olika redigeringarna. Samtliga redigerade bilder kommer att ställas ut i ABF-kaféet i anslutning till månadsmötet i slutet av mars.
Här är utgångsmaterialet, den bildfil vi fått låna av Leif Pettersson, ”tack för lånet Leif”.
Vid konverteringen till jpg blev bilden något ljusare än originalNEF-filen.
Vi börjar med två svart/vita varianter:

Sven Olof Färnström

Roland Eriksson

Sedan fortsätter vi med tre varianter i färg:

Björn Nilsson

Bodil Andersson

Som sagt tidigare, Samtliga redigeringar
kommer att ställas ut till mars månadsmöte.

Maritha Hovdeby
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Allmän info
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 använda 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
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 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 vit oklistrad
140 kr/st
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KONTAKTSIDAN

Styrelsen 2016
Ordförande:
Roland Eriksson 070-545 37 48

Ansvarsområden:
Hemsidesansvarig:
Leif Pettersson, 070-329 19 63

Kassör:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Sekreterare:
Marie Madsen 072-322 79 39

Reinhold Skoglund 070-621 05 50
Ledamöter:

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

Jan Johansson072-233 25 15

Björn Englund 070-254 25 21
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Materialförvaltare:
Björn Englund 070-254 25 21
Reinar Persson 070-600 84 63

Suppleanter:
Leif Pettersson 070-329 19 63
Dick Enebro 070-230 45 57

Valberedning:
Orvar Dahlberg
Kjella Jonsson
Björn Nilsson

DIFO-ledamot:
Kerstin Andersson (Vill gärna ha in synpunkter
som rör Mellannorrländska distriktet)

Kontaktman utställning på Jamtli:
Thomas Karlsson 070-566 60 40
Revisorer: Arne Eskilsson

Hemsida http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

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

Webmaster:
Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se
Utflykt med kort varsel:

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se

utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se
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