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1

Dick Enebro gillar att vara i det blå.
När jag fyllde 75 så blev jag uppvaktad
av barn, barnbarn med flera på en tandemtur i skärmflygning I Åre. Vi startade på skutan och landade på
”Draklanda” vid Åresjöns strand. Flygturen tog 16 minuter och av dessa fick
jag under några minuter själv känna
på hur det var att styra skärmen. Kolla
på bilden, här är det jag som håller i
”spakarna” Det var en härlig upplevelse.
Här är det en hoppare
från Östersunds Fallskärmsklubb som visar
upp sitt kunnande och
samtidigt gör reklam
för klubben och Jämtland. Han gjorde hoppet på Åre/Östersund
flygplats vid Mid Sweden Air Show 2016.
Visst ser det härligt ut.
Det där skulle man
vilja prova på.

Den här killen deltog i samma flygdag som ovan och valde att visa upp vad man kan göra
med ett flyplan utan motor. Han flög sitt segelplan på ett skickligt och avancerat sätt
som man inte trodde var möjligt.
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Här är det en grupp SAAB SAFARI
MFI-15 som utför ett mycket skickligt
program. Det är norska flygelever som
visar formationsflygning på "hög nivå”
med riktigt nära möten. Lägg märke
till flygplan nr 1.
Där har man målat ett hajgap, det
nästa ut som om den biter 2:an i stjärten

Till skillnad från segelflygplanet har den här
maskinen en riktigt kraftig motor, Rolls Royce
Merlin en 12 cylidrig motor på 27 liter. En
mäktig maskin med ett mäktigt ljud. Det är
nästan så att det vibrerar i bröstkorgen
när den genomför sitt avancerade program.
Flygplanet är en Spitfire, men det har väl de
flesta redan konstaterat.

Text/foto:Dick Enebro

Så en flygbild på ett vintrigt Hissmofors.

Måste ju bara avsluta med den här bilden. Jag blev faktiskt inspirerad av hopparen på den första bilden och bestämde
mig för att göra ett tandemhopp med
fallskärm. Jag genomförde det i oktober
2017.
Hoppet gjordes från 3000 metres höjd.
De första 2000 metrarna var det fritt
fall och jag lovar, det gick väldigt fort
och vinden tjöt i öronen. Sedan vecklades skärmen ut med ett ryck och jag
blev mest förvånad ”redan" tänkte jag.
Sedan dalade vi ned i behaglig takt och gjorde en perfekt landning. Här har vi just landat tandempiloten Håkan Swartz och jag. Bilden har mitt barnbarn Linnéa tagit.
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Hur ser ett ögonblick ut?

Fotografera något blått

Jag är med i ett pedagogiskt projekt på Jamtli genom Jamtlis Gynnare. Projektet heter ”Hur
ser ett ögonblick ut?” Syftet med detta är att vi som deltar skall ge oss ut och fotografera och
i och med detta börja studera miljön runt omkring oss på ett sätt som vi kanske inte tidigare
har gjort. Vi fick tre teman att utgå ifrån till en början: Fotografera något blått, något fult
och något du ser varje dag. Här är en del av mina bilder som lösning på den uppgiften.

Nere vid hamnen hittade jag två blå skyltar som jag fotade. Jag tänkte: ”Nu skulle man ha
en blå bil mellan skyltarna också.” Och då kommer det en blå bil så det blev en bild till på
temat Fotografera något blått
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Fotografera något fult
Det finns väll inte så mycket som är fult i vår vackra stad, men ett av de nya husen vid Storsjö Strand kvalar väl in i den klassen enligt min mening. Och det är det här gråa, fula huset
på bilderna här nedan. Tankarna går till de gamla öststaterna när man ser det.

Avslutningsvis temat: Något jag ser
varje dag.
Här valde jag att fotografera portiken
hemma i en serie bilder vid olika tider
och ljusförhållanden.
Text och foto:
Leif Pettersson
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På resa i Centralamerika
Costa Rica
Den första tiden bodde vi hos värdfamilj då
vi studerade spanska.
I deras trädgård flög denna fjäril omkring
och letade nektar :
Heliconius charithonia.
I bakgrunden syns papaya i väntan på att
mogna.

Text/foto: Christel Levin

Ostinal Beach i Costa Rica!
På stranden Ostinal Beach i Costa Rica kommer det varje år upp hundratusentals sköldpaddor
för att lägga sina ägg. Havssköldpaddorna väntar i vattnet utanför kusten på att det ska bli fullmåne då de går upp på stranden och lägger sina ägg.
Detta inträffar var tredje eller
fjärde vecka, dessa dagar före
och efter fullmånen kallas Arribadas av Costaricanerna. Varje
Arribada varar ungefär en vecka
då våg efter våg av sköldpaddor
simmar i land, ibland upp till
150 000 samtidigt. Olive Ridleysköldpaddan kan ses alla tider på året men bara enstaka
sköldpaddor efter parningssäsongen.

Text/foto: Hans Svärd
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Lite blandade bilder

Vinter på Jamtli
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Vintersol
Fönsterluckor med ett visst underhållsbehov
När jag besökte en sportlovsfirande familj, bestående av en
pappa och två tonårssöner, såg
jag detta på köksbordet i stugan
de hyrde. Fem laddare för mobiler
och surfplattor plus en extra kabel. Något slags tidsdokument
kanske?
Text och bild
Leif Pettersson
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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

Bakgrundsstativ
För porträtt och produktfotografering mm finns att låna på ABF kostnadsfritt för klubbmedlemmarna.
Tala med Mats Borglund.

//Reinar
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KONTAKTSIDAN

Styrelsen 2018
Ordförande:
Roland Eriksson 070-5905027

Vice ordförande:
Marie Madsen 072-322 79 39

Kassör:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Sekreterare:
Reinhold Skoglund 070-621 05 50
Ledamöter:
Björn Englund 070-254 25 21
Thomas Karlsson 070-566 60 40
Leif Pettersson 070-329 19 63

Suppleanter:
Björn Nilsson 070-6882233
Reinar Persson 070-6008463

DIFO-ledamot:
Roland Eriksson

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
Leif Pettersson 070-329 19 63
Materialförvaltare:
Reinar Persson 070-600 84 63
Valberedning:
Orvar Dahlberg
Kerstin Andersson
Kontaktman utställning på Jamtli:
Thomas Karlsson 070-566 60 40
Revisor: Ulla-Britt Johansson
Suppleant: Erik Pehrson

Hemsida http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

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

Webmaster:
Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se

Utflykt med kort varsel:
Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se

utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se
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