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J

ag trodde faktiskt att lågsäsongen skulle börjat nu, men de sista veckorna har jag
fotograferat mer än på länge. Det finns faktiskt till och med en del småkryp kvar ute, men
det börjar tyvärr bli lite begränsat utbud på arter. Förra fredagen på tillbakavägen från Forsaån
såg sambon och jag fem rådjur, tre älgar, en fasan och en räv. Tyvärr blev resultatet av dessa
möten bara en ynka och tillika suddig bild på älgarna, på grund av att fönsterhissen på djurens
sida kärvade. Gissa om jag grämer mig.

N

u börjar vår utställning på Folkets hus närma sig allt mer. Ni glömmer väl inte att sista
inlämning är på månadsmötet nu den 28:e oktober? Som sagts tidigare så är minimimått
30x40 cm och bilderna skall vara monterade med glas och ram. Om ni är tveksamma på hur
man kan montera bilder och till exempel använda passepartout så blir det en liten workshop
den 22:a oktober på Konstkällan. Ansvariga personer är Kerstin Andersson (070-294 35 98)
och Gunilla Svensson (073-844 59 44). Det kommer att finnas möjlighet att skära
passepartouter där, men material i form av papp och givetvis ramar får ni ta med er själva.
Speciell vajer till upphängningsanordningar kommer att finnas att köpa till något i stil med
självkostnadspris.

N

i som vill fixa allt själva bör tänka på att ramarna skall vara stadiga och
upphängningsanordningen bör vara konstruerad så att bilden inte ”faller framåt” och
även går att justera för jämvikt i sidled. Ett tips är att fästa den tvärgående ståltråden
någonstans i ramens övre tredjedel. Ring gärna Hasse Swärd på 073-180 14 75 alternativt
maila honom på klackhult@hotmail.com om ni undrar över något.

I

fall ni har glömt bort nästa års resa till Norge så kommer här en påminnelse. Resan går av
stapeln under 2008 års Kristi himmelsfärdshelg, alltså den 1:a till den 4:e maj. Det finns
fortfarande platser kvar och för mer information kontaktar man Kerstin Andersson. Vid full
stuga så hamnar priset per person på ungefär 500 kronor och så tillkommer ju resan förstås.
För mer information kan man gå in på http://www.bessaker.com.

G
D

löm inte att det äntligen är dags för inlämning av bilder med tema tåg på nästa
månadsmöte. Det har rått en viss förvirring kring detta, men nu är det alltså dags.

en andra delen av bilderna från Malmös internationella utställning kommer att visas på
nästa månadsmöte också. Det har ju varit en del krångel kring detta, först så glömde vi ju
spela fram till rätt avsnitt (det går ej att snabbspola eller hoppa i det bildspelet) och sedan var
det ju någon kriminell typ som snodde projektorn. Nu blir det förhoppningsvis av, men helt
säker kan man ju aldrig vara, dessvärre.

N

u har distriktet vi tillhör, alltså det mellannorrländska, fått en hemsida tack vare driftiga
personer i Sundsvalls FK. Adressen är http://www.mndfoto.se och sidan är under
uppbyggnad men varför inte gå in och kolla?

T

ävlingsåret börjar gå in i slutspurten, hur skall detta sluta? Vissa deltagare har en ganska
stor ledning, men skall den räcka ända in i mål?

Eftersom
m det blev lite plaats över så avsluttar jag med en billd på en vattensorrk(?) som angripeer en groda
i kallkälllan ute vid Tysjöön. Ingen perfekt bild eftersom jag
g hade vattenytan mellan mig och dessa båda
krabaterr, men ändå lite inntressant tyckte jag.
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