
 
 
Nu har år 2007 börjat även för Storsjöbygdens fotoklubb. En delvis ny styrelse, se sista sidan, 
har installerats och med detta också en ny bländarredaktör. Bli inte förvånade om ni inte 
känner igen Bländaren från en utgåva till en annan, om jag får några idéer kan det mycket väl 
hända att jag provar dessa. Nu närmar sig för övrigt DIFO med stormsteg, under årsmötet som 
hölls den 28:e januari så cirkulerade en lista där hugade intressenter kunde anmäla sig för 
tjänstgöring under DIFO-helgen. Vill några fler anmäla sig så går det bra att vända sig till 
någon i styrelsen. Dagarna som gäller är den 20:e, 21:a och 22:a april.  
 
Nya tävlingsformat 
Med det nya året infördes även nya mått 
för deltagande bilder i klubbens 
månadstävling. Dessa är som följer: 
 
Påsikt, sv/v och färg: Max 30x40 cm inkl 
passepartout. 
 
Diabilder: Monteras i 5x5 cm ram. 
 
Digitalt: Sparas i jpg med längsta sidan 
700 pixlar. Storleken skall hållas mindre än 
250 K (använd ”spara för webben” för att 
uppnå ett bra resultat). 
 
Teman till månadstävlingen 
På årsmötet drogs det ur hatten två teman 
för de månadstävlingar som har sådana. 
Vill man lämna in bilder den 6 maj så får 
man trotsa rädslan för fågelinfluensan och 
leta reda på en eller flera av dess värddjur 
och avporträttera. För inlämningen den 28 
oktober gäller det att fästa något slags tåg 
på sensorn eller filmen. Komplett lista med 
datum för alla månadsmöten finns även på 
sista sidan, redo att klippas ur.  
 
Ny hemsidesadress 
Som tidigare berättats på nyhetsplats i 
Bländaren så är det en ny hemsida på gång, 
med en helt ny och fräsch adress. Denna 
är: www.storsjobygdensfotoklubb.se . Vi 
vet inte med säkerhet när denna adress 
börjar gälla, men det är på gång.  

 
Medlemskort 2007 
Ni som betalat medlemsavgiften för i år 
men inte sett skymten av medlemskortet 
kan titta lite närmare i kuvertet som detta 
nummer av Bländaren kom i, för där skall 
det ligga, gult och glimrande.  
 
Annonsutrymme 
Vill ni eftersöka något, ge tips om något 
evenemang eller vad ni nu kan komma på 
så går det att göra sin röst hörd i 
Bländaren. Hör bara av er till mig, Stefan 
Persson, så ser jag vad jag kan göra. Jag 
nås enklast på stef-n@bredband.net, se 
nästa sida för annan kontaktinfo.  
 
Länktips 
Om någon har missat vinnaren av Lennart 
Nilsson award 2006 så tycker jag absolut 
att ni skall kolla in denna hemsida: 
http://www.lennartnilssonaward.se/2006
/index.html . Satoshi Kuribayashi är en 
japan som fotograferar makro på ett lite 
annorlunda sätt. 
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Ny rabatt 
 
Som vissa av er har hört så får alla medlemmar i Storsjöbygdens fotoklubb nu rabatt på 
fotoprylar hos Expert i Kärnan. Det är ingen dålig rabatt heller, på det ordinarie sortimentet så 
gäller samma priser som hos Scandinavian Photo.  
 
Styrelse 2007 
 
Ordförande 
Hans Swärd  063-103088  klackhult@hotmail.com 
 
Kassör 
Leif Pettersson 063-85656  leffe.p@bredband.net 
 
Sekreterare 
Gunilla Svensson 063-87659  nillan_svensson@hotmail.com 
 
Ledamöter 
Björn Englund 063-100677  bjorn.englund46@hotmail.com 
Thomas Karlsson 063-44563  thomaskarlsson55@hotmail.com 
 
Suppleanter 
Kerstin Andersson 0693-21288  kerstinsbild@hotmail.com 
Stefan Persson 063-121514  stef-n@bredband.net 
 
Ansvarsområden: 
 
Utställningsansvarig: Thomas Karlsson 
Hemsidesansvarig: Gunilla Svensson 
Bländarredaktör: Stefan Persson 
Utflyktsansvarig: Kerstin Andersson 
Tävlingsansvariga: Gunilla Svensson 
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Månadsmöten 2007 
Eftersom några av årets möten är på en 
annan dag än sista söndagen i en månad 
så får ni här en komplett lista att sätta upp  
på kylskåpet. 

 
 

Månadsmöten 2007 
 
25 februari 
 
25 mars 
 
6 maj tema ”fågel/fåglar” 
 
3 juni våravslutning, ej bildinlämning 
 
30 juni sommarmöte, ej bildinlämning 
 
2 augusti sommarmöte, ej bildinlämning 
 
26 augusti 
 
30 september 
 
28 oktober tema ”tåg” 
 
25 november årets sista möte, ej bildinlämning 


