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BLÄNDAREN
Kalendern 2017

29 oktober Månadsmöte på ABF kl 18.00

Foto: Reinar Persson
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Roland har bidragit med lite
höststämning.

Lennart Ledin fick se när sjöräddningen höstbadade.
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Fotoresa till Namibia
Del 2

Den femte dagen fortsatte vår resa söderut. Målet var nu Edendeka. Vi skumpade fram i trucken
från tidig morgon till det, att mörkret föll. Bara
resan genom Etosha tog flera timmar. Så än en
gång fick vi njuta av ett fantastiskt djurliv.

Det blev även ett stopp hos Himbafolket i Kamanjab. Himba är ett av de sista ursprungsfolken,som fortfarande lever enligt gamla traditioner. De är kanske mest kända, för att de smörjer
in sig med en ockrablandning, som skyddar huden mot det hårda ökenklimatet.
I Palmwag väntade två landrover för att föra oss vidare upp i bergen. Den 18km långa resan
tog drygt en timme! Vi smög fram på den nästan obefintliga vägen.
Väl framme väntade middag och information. Det här var inget vanligt boende. Vi fick bo i
tält med sängar. Den enda elektricitet, som fanns, var en glödlampa, som hängde mitt i taket.
Behövde vi ladda batterier, datorer osv, fick vi göra det i den öppna huvudbyggnaden. Vad är
lås och nycklar? Men det kändes ändå tryggt.

Här är mitt härliga krypin.
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Ännu en tidig morgon. Nu var det en vandring
på över tre timmar tillsammans med en fantastisk
guide. Han berättade om medicinalväxter, stenar,
träd och buskar, djur och det, som de lämnar efter
sig. Tror, att han kunde allt.
Väl tillbaka i tältet blev det en härlig dusch under hink med ljummet vatten. Och det blev ju inte
sämre av, att man stod under bar himmel och i
solsken. Vilken lyx!

Efter lunch blev det game drive. Och ytterligare en tur fram mot kvällen.

Äntligen fick vi se den sällsynta ökenelefanten. Dessa elefanter har på ett fascinerande sätt
lyckats anpassa sig till det extremt torra och regnfattiga klimat, trots att en elefant i vanliga
fall behöver dricka uppemot 200 liter vatten om dagen.
Efter två nätter fortsatte resan mot kusten och Swakopmund.
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På vägen dit gjorde vi ett stopp för att
titta på hällristningarna i Twyfelfontein,
som finns på UNESCOs världsarvslista.

Text/foto:
Kerstin Andersson

Inte lika exotiska som Kerstins men värda
att dokumenteras

Foto: Reinar Persson
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Reinar Persson har varit ute och panorerat

Höstfärger

Skutan med snö på toppen

Åreskutan från Copperhill
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Nästa generation!
Kan detta vara ett sätt att föra över ett fotointresse till ungdomar? När jag berättade för mitt
barnbarn Linnéa att jag planerade att göra ett tandemhopp med fallskärm från 3000 meter, då
ville hon vara
med för att titta på. Jag sa vad bra, då kan du låna min digitala Sony och ta lite bilder.
”Nej det blir för svårt, jag kan fota med mobilen”
Nu blev det så att hon fotade med min Sony i alla fall. Jag kollade att hon hade ställt in på
auto+ och tagit en hel del bilder. Jag visar en bild här som jag tycker blev väldigt intressant, en
motljusbild

Och slutligen en bild på mig
efter landningen.
Hoppas hon fortsätter att fotografera.
Text: Dick Enebro
Foto: Linnéa Carpenter
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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 kan du köpa på Hobbyboden. Uppge att du är från fotoklubben så får du 10 % rabatt
//Reinar
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