
April 2017 

BLÄNDAREN 
Kalendern  2017 

Deadline för maj 15/5 

 
 
Söndag 23 april      Klubbmöte på ABF.   
 
Söndag 21 maj      Klubbmöte på ABF.   

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 motta-
ges tacksamt. A4 med passepartout (30x40 cm) 
eller A3 uppklistrat på kapaskiva eller kar-
tong.                

             Reinar P 
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Kerstin Andersson har bidragit med några foton från vår 40-årsfest 

Tårtan 

Vid bordet 

Marianne Persson tar emot priset som 
årets fotograf 2016. Välförtjänt! 

Reinar Persson delar med sig 
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Ett minne från vintern med 
en magisk himmel på kvällen.  

Två damer som arbetat 
hårt så vi skulle få ägg till påsken. 



Häckningsförberedelser! 
 
Tyckte det var kul att skriva denna långa rubrik. Men i alla fall jag fotade svanar i luften, på isen 
och i vattnet häromdagen. Det kanske var ett tjugotal sammanlagt på den här platsen. 

Text och foto: Dick Enebro 
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Ett av paren var speciellt 
kärvänliga mot varandra och 
de visade upp ett kropps-
språk som närmast förde 
tankarna till tranornas dans. 
Skillnaden var väl att här 
utfördes dansen i vattnet. 

 
Jag visar detta i mina tre 
bilder och önskar svanpa-
ret stor lycka och framgång 
i årets häckning. 



Dammen vid Odenskog 

I Odenskog, nedanför Jämtbil, finns en liten damm och där simmar en del fåglar, mest gräsänder. 
På påskafton var dammen isfri och ett par kanadagäss stod och speglade sig i det öppna vattnet. 

I dag annandag påsk så var stora delar av dammen istäckt igen. Ett gräsandspar hade hittat lite 
öppet vatten att simma i. 

Kanadagässen hade krupit ned i vassen. En sothöna gick i vassen vid andra strandkanten, kanske 
planerande var den skulle bygga sitt bo inför den kommande häckningen? 

Text och foto: Leif Pettersson 
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Att vandra det spår genom livet 
som andra kanske tar för givet 
är inget som lockar 
för det krockar  
med NYFIKENHETEN! 
 
Säg Ja! till det nya 
sätt ned foten! 
Bryt upp från din lya 
strunta i hoten! 

Ett par nytagna bilder på tranor på Norderön i sällskap med rådjur. 
  
Våren verkar komma trots allt. 
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Lennart Ledin har varit på spaning 

Kjella har funderingar 



6 

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: 
Roland Eriksson 070-545 37 48 
 
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: 
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: 
Björn Englund 070-254 25 21 
Reinar Persson 070-600 84 63 
 
Valberedning: 
Orvar Dahlberg 
Kjella Jonsson 
Björn Nilsson 
 
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/�

