Mars 2008

J

ag börjar med en rättelse, det hade nämligen smugit sig in ett litet fel i den förra Bländaren.
Egentligen inte så litet heller, det handlar om att inlämningen med tema ”självporträtt” är
på oktobers månadsmöte, inte augustis. Det var alltså två månader fel vilket kan vara en
ganska lång tid i vissa sammanhang men å andra sidan ganska kort i andra.

D

et är längre än två månader till nästa årsmöte, men eftersom datum redan är bestämt så
kan jag passa på att meddela det här. Den 24 januari 2010, då är det dags igen.

T

ill månadsmötet nu på söndag den 29 mars är det definitivt mindre än två månader, och
då tittar vi bland annat på Håkan Perssons film ”Jag samlar på allt”. Dessutom får man
gärna ta med sig bilder inte bara till klubbmästerskapet utan också till ABF:s väggar. Det är
alltså dags att byta ut bilderna där, så ta med er inramade mästerverk med mått runt 30 x 40
cm.

V

idare är det diskussionsmöte den 7 april kl 18. Att tänka på särskilt denna gång är att det
är på en tisdag och på ny plats, nämligen kaféet Pause som ligger vid busstorget. Irra
alltså inte runt inne på Svenssons Kafé en onsdag i april, för då är ni fel ute.

D

agen efter, alltså den 8 april, är det passepartoutkväll på Svenssons ramar. Tiden är 18:30
och anmälan gör man till Kerstin så snart som möjligt. Att tänka på är att ta med en bild
man vill ha en professionellt skuren passepartout till samt 80 kr så skall det tydligen gå att
ordna på något vis. Bildens storlek får vara max A4.

U

nder hösten har vi engagerat Staffan Husberg som kommer att visa lite hur man kan
tänka vid porträttfotografering. Datum återkommer vi om framöver.

D

et är även en fotokurs med fokus mer på natur inbokad. Där är datum satt till 2-4
oktober, samt kvällen den 5:e. Detta är alltså fredag till söndag samt måndag kväll. Vi
fotograferar runt Östersund på dagarna och är i ABF:s datasal på kvällarna och gör
efterarbete. Handledare blir Mats Ricklund som man kan läsa om på hans hemsida,
http://www.mats.ricklund.se/ . Beräknat pris om vi är åtta deltagare blir ungefär 1000 kr per
person. Som mest får vi plats tio stycken i datasalen men vi är ju några som har bärbara
datorer så då kan det gå att vara fler. Anmälan även för detta evenemang görs till Kerstin.

Y

tterligare en sak man skall anmäla till Kerstin om man skall vara med på är resan till
Runde i Norge i vår. Absolut senaste anmälningsdag är den 19:e april, men det skadar
självklart inte att höra av sig tidigare heller. Eventuellt blir det avfärd på torsdag kväll, alltså
den 21:a maj.

S

edan vill vi också förhöra oss om intresse för att åka med till DIFO och RIFO i år. DIFO
är ju den 26:e april i Delsbo och RIFO i Göteborg den 23-24 maj med sista anmälan den
19:e samma månad. Hör av er till Kerstin även för detta.

N

u börjar det bli klart hur utnyttjandet av klubbens attiraljer skall organiseras. För
sensorrengöraren så gäller att den får man hjälp att använda på månadsmötena.
Diaskannern får man utnyttja två veckor i taget, och då lämnar man 500 kr i deponiavgift och
50 kr för hyra av apparaten. För kalibratorn blir det en vecka i taget som gäller.

E
J

ftersom det har blivit lite krångel med tävlingsansvaret i klubben så kan jag inte
presentera några resultat i denna Bländare utan ber att få återkomma i frågan.

ag kan trycka lite på att på månadsmötet den 17:e maj är det sista dagen att lämna in bidrag
till RSF:s årsbok. Utförlig information finns i Förbundsinformen som ligger på vår
hemsida, men i stora drag så gäller följande: Svart-vitt och färg är tillåtet, både påsikt och
digitalt. Mått påsikt (omonterat) minst 10x15cm, max 20x30cm. För digitalt gäller
”bildstorlek längsta sida 18 cm och upplösning lägst 300 dpi”.

Till sist ett kalendarium klippt och klistrat från hemsidan.
29/3-2009: Månadsmöte
Kl 18.00 på ABF, Rådhusgatan 37, 3 tr.
Redovisning av klubbmästerskapet deltävling 2.
Inlämning av bilder till klubbmästerskapet deltävling 3.
Håkan Persson visar sin film "Jag samlar på allt"
7/4-2009: Diskussionsmöte med fika
Kl 18.00 på Paus vid busstorget.
19/4-2009: Månadsmöte
Kl 18.00 på ABF, Rådhusgatan 37, 3 tr.
Redovisning av klubbmästerskapet deltävling 3.
Inlämning av bilder till klubbmästerskapet deltävling 4.
17/5-2009: Månadsmöte
Kl 18.00 på ABF, Rådhusgatan 37, 3 tr.
Redovisning av klubbmästerskapet deltävling 4.
Inlämning av bilder till RSF:s årsbok.

