
April   2014 

BLÄNDAREN 
Kalendern   

27 april kl 14.00  Månadsmöte på Andersön  
 
Varje tisdag kl 19.00 är det bilddiskussioner på ABF Midgårdsgatan 8. 
Det är spännande och intressant att se och diskutera veckans bilder i pro-
jektet 365 dagar i Östersund. Du har väl anmält dig till fotografering? Du 
kan meddela vilka dagar du vill fotografera till: 
kontakt365@storsjobygdensfotoklubb.se   

Deadline för nästa nummer är 18/5 2014 

Bildspel 
Vi ska försöka göra ett nytt bildspel till TV:n. Trots att det inte gått så bra för oss med 
det förra så har vi inte tappat hoppet. 
Så därför ber jag er ännu en gång att sänd in endast liggande färgbilder till oss i storle-
ken: Bredd 1920 pixlar Höjd 1080 pixlar och i bästa JPEG- kvalitet. 
Försök att få så brett urval som möjligt på era motiv så att bildspelet inte blir för en-
formigt. Filnamnet ska börja med era initialer ( t. ex Om ni heter Kalle Kula blir det 
KK filnamn jpeg.) så blir det lättare för oss att veta vem som är fotografen. 
Skriv ej in era namn i bilderna, det gör jag (Reinar) så att vi får det enhetligt med sam-
ma typsnitt och storlek och färg. 
Vi vill ha in massor med bilder, var och en av er får sända in max 25 bilder. Och kom 
ihåg att det är bättre om ni sänder in bara en bild än ingen bild alls. Bilderna sänds 
till: 
utstallningsbilder@hotmail.se och skriv Bildspel 2 på ämnesraden. 
Har ni frågor eller funderingar kring detta ring eller skriv till mig. 
Se på hemsidan, Leif har gjort bra instruktioner där hur ni beskär bilderna till rätt 
storlek. 
Reinar Persson Tel. 070 / 600 84 63, eller reinar.persson@comhem.se 

Nog har ni väl några bilder att skicka in, närmast gäller det väl om vi ska ha en TV 
igång på Jamli 6/6?? 
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Nostalgihörnan 
Ingegerd Karlsson har sparat många foton från klubbens tidigare verksamhet och jag fick förmå-
nen att höra henne berätta om bland annat utflyktsbilder. 
Så, i varje nummer ett tag framöver kommer jag att presentera ett antal bilder från utflykter 
klubben har haft. Som ni kommer att märka var fikat väldigt viktigt! Vi börjar med två utflykter 
1998, en till Fillsta och den andra till Mattmar . Känner ni igen någon?? 

 

Fotoprojektet ”365 dagar i Östersund”. Titta efter i klubbens kalender där det bara är en fotograf 
så kan ni också skicka in en bild för den dagen. Det går bra med en mobilbild.  
Känner ni er osäkra hur ni skall gör kom på måndagsträffarna eller kontakta någon i gruppen 
eller mig på 072-747 42 00 eller orvdah@gmail.com 
Söndagen den 27 april har vi ett månadsmöte som vi flyttat utomhus till Andersön. 
Ta med er kamera, fika, en klubbmedlem, familjen eller en intresserad kamrat som är intresse-
rad av klubbens verksamhet. Naturligtvis kan ni se det som en gemensam fotoutflykt i det för-
hoppningsvis fina vädret. Sök på nätet så hittar ni mer information om Andersön. 
Vi syns vid första grillplatsen ut mot Trefotsudden kl. 14.00 sön den 27 april. Se tidigare utskick. 
Med vänlig hälsning Orvar Dahlberg 

Ordförande har ordet 
Fotoväder! Det finns inget dåligt fotoväder? Men nu har ljuset 
kommit. Möjligheterna har kommit till alla som är upptagna av 
jobb på dagarna att ta en fotorunda på kvällen innan solen går ner 
eller t.o.m. solnedgång. 
Flyttfåglarna, vår blommorna har kommit. Det kan man se på alla 
fotografier som dyker upp i våra digitala medier. Instagram, Face-
book, Flickr, Fotosidan m.fl. 
På Facebook finns det många grupper som man kan gå med i, lika-
så på Flickr. Fotosidan är ju ett outtömligt forum. Öppna Flickr 
och sök på Östersund så hittar ni massor av bilder från Östersund. 
Ni som vil sälja era bilder försök med Mostphotos eller Fotomedia. 
Ja det finns så mycket på nätet så det är lätt man förirrar sig flera 
timmar i bildfrosseri. 

Fillsta Mattmar 
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Utställningsbilder 
Nu är det dags för nya bilder till fiket på ABF. De som vi haft i lager har tagit slut, så nu vill vi 
ha in en ny uppsättning för visning. Som ni kanske 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. 
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 kom-
mer på årsmötet, och om ni inte kommer dit åk till Reinar på Brunflovägen 66 och lämna bilder-
na där. 

Eftersom det är ganska magert med bidrag denna gången får ni ta del av mer nostalgi.  
Man var även ute på stan och fotade 1998, ett aktivt år vad det verkar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ni känner igen mannen på den övre 
vänstra bilden (enligt Ingegerd) eller ne-
danför så vet ni också vems bilder dessa 
är! 
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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. 

Allmän info 

Fler av Björns trötta människor 
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Fota för 365 dagar och upptäck ”Vår lilla stad” 
 

Jag skriver dessa rader i förhoppning om att få dig att förstå, att du genom vårt projekt 365 da-
gar har världens chans att upptäcka Östersund med omnejd.  
 
Man blir så lätt hemmablind. Men genom projektet öppnas många dörrar för dig. Lusläs alla tid-
ningar, broschyrer, hemsidor , ja, allt du hittar, där du kan få ett uppslag till en upplevelse eller 
ett besök. Kan lova dig, att de allra flesta uppskattar, att du fotar. Folk vill ju faktiskt oftast visa 
upp, vad de gör. Sen får vi inte glömma naturen och allt annat, som kan vara av värde att doku-
mentera. 

 
Själv tycker jag, att det här är helt fantastiskt. Åker till 
sta´n flera gånger i veckan. Har oftast ringt till någon 
och frågat, om jag får komma och fota. Men lika ofta går 
jag bara in någonstans och berättar, vad vi i fotoklubben 
håller på med. Alltid möts jag av trevliga och hjälpsam-
ma människor. De plockar fram eller plockar undan allt 
efter behov. Vill jag ha med en person på bild, brukar 
inte det heller vara en omöjlighet. 
 
Det har gått drygt en fjärdedel av projektet, och jag har 
redan fått många aha-upplevelser, som jag normalt inte 
skulle ha fått. Det finns så mycket spännande och intres-
sant bakom många dörrar och inne på många bakgårdar, 
som man inte har en aning om. Var nyfiken! Alltid får du 
lära dig någonting nytt. 
 
Nu är det kanske inte så enkelt som att bara gå ut och 
fota och sen tro, att allt är klart. Jag är ju inte ensam att 
fota. Förhoppningsvis har det kommit in minst sex bilder 
till urvalsgruppen, och det är bara en bild, som går vida-
re till boken. Alltså fordras det både en del tur och en del 
tålamod också. Jag brukar alltid berätta för den berörde, 
att just min bild kanske inte blir antagen och frågar där-
för, om det är okey, om jag kommer tillbaka en annan 

dag. Har alltid fått ett positivt svar. 
Kan berätta att i vecka 14 fick jag med 2 bilder till boken. Men i förra veckan, när jag hade skick-
at in 8 bilder sammanlagt, fick jag inte med någon. Så det är bara att kämpa vidare. Vissa av 
dem ska jag bara ha med. Någon gång. Kanske i en annan tappning, men ändå... 
 
Det, som är så bra, är, att urvalsgruppen inte vet vem, som har tagit bilderna. Känns bra att 
vara anonym. 
 
Kom kl.19.00 till ABF en tisdagskväll (gäller hela året) och se alla de bilder, som redan är uttag-
na. Var med och diskutera. Peppa! Peppas! 
 
Vid pennan 
Kerstin Andersson, som är eld och lågor för detta projekt. Utmana mig! 

Ett härligt möte på Kyrkgatan 
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 Något som fick varningsklockorna att ringa 

Jag hade lagt ut två kamerahus på Blocket, en D70 
och en D300 härom veckan. Redan på morgonen da-
gen efter kom ett SMS svar på annonsen. Glatt över-
raskad över det snabba svaret läste jag igenom med-
delandet som var på engelska.   
Men … stop ett tag ”ship to Stockholm in Sodertalje” 
Vad menas med det??  Vart skall kameran skickas?  
”Is the Camera on Bl0cket still available” Men jag 
hade ju annonserat ut två kamerahus vilket menar 
han???? 
Jag bestämde mig för att försöka ta reda på vem som 
hade skickat SMS:et. Började att leta upp telefon-
numret för att med hjälp av Eniro få fram lite mer 
uppgifter om personen. Men det gick inte, som avsän-
dare stod Pete i telefonen. Men... mejladressen gick 
ju till Rolandholfied??? 
När jag tittade på meddelandehanteringen i telefo-
nen upptäckte jag något som jag i och för sig säkert 
hade sett tidigare men aldrig reflekterat över. Vanli-
ga SMS från personer har telefonnumret som avsän-
dare. Ja finns de i min adressbok så står deras namn 
som avsändare. Datorgenererade SMS som från Pos-
ten eller FTV (Folktandvården Brrrr) har också nam-
net som avsändare. Slutsats ”Pete” är sannolikt en 
dator. Vem sitter vid en dator och köper saker från 
Blocket och dessutom skriver på engelska? För att 
läsa annonserna fullt ut så borde man ju kunna 
svenska eller ha hjälp av någon som kan det. 
Ju mer jag tittade på det här, ju högljuddare blev 
varningsklockorna. Jag bestämde mig för att inte 
svara på SMS:et. Kanske missade jag en affärsmöj-
lighet men jag tror nog det snarade är så att jag und-
vek att blir lurad på en kamera eller pengar. 
Varför jag lade ut mina kameror på Blocket?  
Ja svaret på den frågan hittar du i SMS:et från Pos-
ten 
Leif 
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Is och vita vackra fåglar! 
 
Det är något visst med dessa stora, vita och vackra fåglar. Jag hade varit på platsen 
(Isön, mitt emot Sunne kyrka) några gånger tidigare, för att om möjligt kunna komma 
lite närmare. 
Tyvärr var fotoavståndet i längsta laget även denna gång. Jag hade min nya Sony A77 
med mig och bestämde mig för att fota i alla fall. Mycket i syfte att ”lära mig” kamerans 
funktioner och prestanda. 
Jag kom hem med 260 bilder och efter att granskat samtliga, återstod 14 stycken. Jag 
lärde mig en hel del om hur man inte ska göra när det gäller bländare, tid, ISO, fler-
bildstagning och att fota i motljus. Jag visar två bilder med lågt flygande sångsvanar och 
deras härliga sång som hörs över landskapet, får ni föreställa er. 
 
På hemvägen stötte jag på en av fotoklubbens medlemmar, Reinhold Skoglund, vilken 
var ute på en av sina träningsturer på cykel. Vi stannade och pratade med varandra vid 
Fillsta. På Frösösidan kunde vi se en av Vägverkets färjor, uppdragen på varvet. 
 
Jag hade lagt märke till att isen hade tornat upp sig och bildade ett intressant mönster 
mot färjan. Jag berättade för Reinhold att jag ville försöka få någon bild på detta. 
Reinhold cyklade vidare på sinträningsrunda och jag tog mig ned till isen och fotade. Re-
sultatet kommer här. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Text och foto: Dick Enebro 

Isbrytning  

Lågt flygande sångsvanar  

Lågt flygande sångsvanar  
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 Vi som aldrig fick chansen 

För några veckor sedan var jag i Lit en tidig morgon för att fota för vårt projekt 365 dagar. Det var en fantastiskt fin solupp-
gång över Indalsälven och jag tog många bilder. Men det blev bara en av dem som skickades in till projektet, jag hade fler 
bilder från andra ställen den morgonen. Här tänkte jag låta några av de andra bilderna, de som aldrig fick chansen i projek-
tet, visa upp sig. 
                Leif  
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Påsken är över, men den stolta påskparaden tål att tittas på. Finns hos min kompis ute 
på landet och värper goda ägg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Såg den lurviga katten idag spatserande på järnvägen, förhoppningsvis inte less på livet, 
utan bara bekvämt att gå rälsen… 
 
Elisabet Edlund 

Påskparad Gullefjun 

Domherrar Katten 
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KONTAKTSIDAN 

Styrelsen 2014 
 
Ordförande: 
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 
 
Kassör: 
Yvonne Larsson  070-244 74 57  
 
Sekreterare: 
Reinhold Skoglund 070-621 05 50  
Kjella Jonsson 070-217 46 74 
 
Ledamöter: 
Annika Thunström 070-529 41 62 
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 
Kjell-Svantesson 070-651 63 16   
 
Materialförvaltare: 
Björn Englund 070-254 25 21 
Reinar Persson 070-600 84 63 
 
Valberedning: 
Jan Johansson  072-233 25 15 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23  
 
Kontaktman utställning på Jamtli: 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
Revisorer: Arne Eskilsson 
 

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 
 
 

 
Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  
 
Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  
 

365 dagarprojektet: 
kontakt365@storsjobygdensfotoklubb.se 
 
Webmaster:   
webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 
 
Utflykt med kort varsel:  
utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se 

Styrelsen 2013 

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