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BLÄNDAREN
Kalendern 2018

28 januari Årsmöte på ABF kl 18.00
Styrelsemöten

Medlemsmöten
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Söndag 25
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Söndag 27

Det börjar bli dags att lämna in bilder till utställningen på Jamtli 19/3
”Det nya Östersund” . Vi kommer att berätta mer på mötet på söndag, men
vi ska också skicka ut information per mail till alla medlemmar. Sista inlämningsdagen är torsdag 15 februari och då vill vi ha dem i digital form.
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Ordföranden har ordet
Så var det då dags för första medlemsmötet för året som också är årsmötet. Valberedningen har jobbat på bra så de kommer att ha ett färdigt förslag till styrelsen. Lennart Jonasson
Yranfotograf mm, kommer att visa bilder och berättar. Han
lär väl också ha med sig sin bok med Yran porträtt för de som
är intresserade. Vi ska också försöka hinna med att fundera
lite på vad vi ska syssla med i vår förutom möten. Så tänk till
lite vad som skulle passa er. Styrelsen har funderat på någon grundläggande teknikkurs kring kameran men ni kanske har andra idéer också.
Som ni vet har vi också en pågående utställning på Arctura som är värd ett besök om ni inte varit
där och glöm inte att vi ska ha en utställning på Jamtli om det ”Nya Östersund” som det behövs
fotografier till.
Vi har dessutom fått en förfrågan om att delta i ett samarrangemang mellan Östersunds kommun
och Yran gruppen där de vill synliggöra friluftslivet för invånarna. Friluftsdagen (som ännu inte har fått
något ”event-namn”) äger rum lördag den 10:e mars i Vinterparken.

Saxat från inbjudan:
”Ofta när man är ute i naturen
är kameran den självklara
följeslagaren och här tror jag
att ni som förening kan presentera er och visa för medborgare (och därmed potentiella medlemmar) vad ni sysslar med. Ex. visa upp förslag
på kameror/objektiv, fotografier, hur man tänker vid fotografering, kanske ni kan anordna en fototävling? m.m.
Det vi kan göra är att erbjuda
platsen, människorna och
synliggöra att ni kommer att
vara med på denna dag i
marknadsföringen.”

Här måste vi tänka till fort
eftersom de vill ha svar
senast 30 januari.
Som ni ser 2018 börjar
precis som det ska. Full
rulle!!
Vi ses söndag 28 januari
klockan 18.00 på ABF.
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Kjella på promenad
Kände att det var dags för den dagliga promenaden. Hade suttit framför Vinterstudion
och sett andra anstränga sig. Kan inte annat än beundra och glädja mig åt Stina. Idag
visade Anna Dyvik upp sig också. Är inte det namnet på en bottenplugg, förresten? Dyvik(a).
Diabetesdoktorn har ordinerat mig promenader. Det är bra. Oftast blir det en sväng in
på centrum och något ärende där. Även idag tog jag den vägen.
En barnfamilj vid gångbron undrade vart änderna tagit vägen. Jag kunde inte hjälpa
dem. Sist jag såg några var på just en sån promenad. Då bar jag på en plastkasse och när
jag stannade upp i Badhusparken blev jag nästan överfallen av hungriga fåglar. Dom
trodde att jag hade
bröd i påsen. Jag passade på att låta en
förbipasserande fota
mig när jag låtsades
mata dem. Jag är ju
pensionär och borde
ha nån bild på vad jag
gör på fritiden, tänkte
jag.
Vid Västra stationen
var det lugnt. Inga
pendlare som väntade på kvällståget. Likaså kunde jag passera Stortorget utan att
trängas. Det skulle vara med granen då, som fortfarande står kvar. Utan lampor och
pynt. Kontoren ovanför teatern var nedsläckta och glasfasaden såg inte ut som det lysande smycke det kan göra. Men det handlar ju om lördag eftermiddag. De flesta handlare
hade också slagit igen.
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Utanför Kjell & Co strömmade
vacker mollstämd violinmusik.
Hon brukar stå där, en av våra
vintriga gatumusiker. Med
kappa, pälsbrämad mössa och
tjocka benkläder av ylle. Ibland
fingervantar med avklippta
fingrar.
Som diabetiker skall jag inte
bara motionera, jag skall också
äta regelbundet. Tre mål om
dagen. Eftersom jag vaknade
sent var det dags för mitt
andra mål. Jag tog sikte på Sibylla. 11-ans gatukök; ett av
mina stamställen. - En 150grammare. Torkad lök, skivad
gurka. Grovt bröd och en mugg
vatten. - 61 kronor, tack!
Tidigare idag delade jag vidare
en länk på Facebook. Det var
en TED-föreläsning om hur vi
kan förlänga livet. De hade undersökt motion, kost, osv. Allt det vanliga. Efter en sjuårsperiod visade det sig att den viktigaste punkten för ett längre liv var att samtala och umgås med folk. Inte bara med familjen, utan överhuvudtaget människor man mötte.
När jag ätit min burgare gick jag fram till personalen och pekade på fondväggen i lokalen. – Det är nåt underligt med den bilden, sa jag till henne. Bilden täckte hela väggen
och föreställde en grupp unga människor som satt och hade trevligt på en trappa. Någon
höll i en mugg med kaffe och alla såg ut att må bra. - Vadå underligt? frågade hon osäkert. - Det är ju ingen som har mobil! Alla sitter med höjda huvuden och raka nackar och
verkar se varandra. Det är väl underligt! - Jaadu, det stämmer! Och så berättade jag om
TED-föreläsningen och
vi kunde konstatera att
nu skulle vi bägge leva
lite längre.
Innan jag gick var jag
tvungen att fota ett par
kunder som precis
kommit in och beställt.

Text/foto:Kjella
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En granåker
En granåker kan se risig och enahanda ut, men om man begränsar vyn, utsnittet, kan det ge ett grafiskt intryck. Kanske skulle jag gjort bilden svart/
vit? Men den här är i färg.

/Sven Olof Färnström
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Pär Leijonhufvud har varit ute och fångat vintern i några bilder
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Anders Ridzén på resa
När man sitter med ett spiralbrott på lårbenet och har två kryckor vid sidan, så får ens egna
fotointresse endast näring i fotoarkivet med gamla bilder. När man bläddrar (gör man det även
med filer?) genom filerna slås man av mängden foton man tar nu för tiden i motsats till 70-talets
diabilder. Hörde någonstans att vi redan på 2000-talet har tagit fler bilder än under hela 1900talet. Dessa bilder är tagna 18 november 2016.
Bilderna som jag visar i denna bländare är från Maha Gandayon-klostret i Amarapura som ligger
söder om Mandalay i Burma. Amarapura var en kort tid huvudstad i Burma och ligger vid stranden av Irrawaddyfloden. Maha Gandayon-klostret grundades av Agatithuka Sayadaw kring 1908
som ett meditationskloster för skogslevande munkar. I dag känt för att strikt följa Vinaya, de buddistiska klosterkoderna. Klostret är kanske det mest framstående i Burma.

Klostret är mycket stort med flera hundra munkar. Varje dag delas maten ut vid lunchtid och köket har då fullt upp med att koka ris och det som skall vara till. Allt lagas med öppen eld och katten vilar sig på rissäckarna. Det kanske är gott om möss att hålla efter. Maten körs ut till bespisningen i stora kastruller medan några munkar förbereder de stora matsalarna.
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Så ställer munkarna upp i
sina röda dräkter med sina
matskålar. Munkarna som i
väntan på serveringen av dagens mat, ställer sig i två
långa rader i väntan på att få
maten. Man blir tilldelad maten av frivilliga som kommer
och hjälper till varje dag.
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Men det är inte bara munkarna som kommer, utan busslaster med turister. Alla med kameran i
högsta hugg. Knappt att munkarna får plats, men de verka vara vana. Kameror av alla slag från
senaste modellen av Canon till Ipad.
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Men snart kommer munkarna in på serveringsområdet
som turisterna inte skall beträda. Alla får sin sleva av
ris och andra godsaker som ingår i måltiden. Allt sker
under övervakning av äldre munkar som håller ungdomarna under uppsikt. Och det är klart att det finns de
som inte kan hålla sig utan måste ta sig in även om
man inte får.
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När det kommer så mycket folk till klostret så får man passa på att sälja sina tidskrifter. Köpte
själv inget då burmesiskan är ett vackert skriftspråk med något svårläst.

Munkarna åt sitt ris och jag cyklade vidare till U Bein-bron, den äldsta teakbron i världen.

Så man kan fundera på hur turismen och fotograferandet påverkar det som vi vill bevara som
unikt och speciellt.

Text/foto: Anders
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Söndag 21 jan, -17o C
Solen skiner, gott om snö, vinterväder när det är som bäst. På med snöskorna och kameran innanför jackan.
Uppe på lägdan har Mickel
räv slagit sina lovar. Även
gjort en djupdykning. Fick
han tag på musen?

Vidare upp mot skogsbrynet. Väl inne i skogen ser
jag att en älg har försökt få
fart på den gamla plogen.
Kanske missade han höstplöjningen

Viker in i granåkern. Där
har Jösse hare lubbat runt i
en glänta. Mickel räv har
korsat den också.

Vänder hemåt och passerar
åkerkanten mot grannens
åker. Där har älgen kalasat
på vinterns nödfoder, en enrisbuske. Jag tycker det är
obehagligt med ett strömmingsben i munnen, hur ska
det då kännas med enrisbarr
i munnen?

Text/foto: Sven Olof
Färnström
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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
//Reinar
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KONTAKTSIDAN

Styrelsen 2016
Ordförande:
Roland Eriksson 070-545 37 48

Hemsidesansvarig:
Leif Pettersson, 070-329 19 63

Kassör:

Bländarredaktör:
Annika Thunström 070-529 41 62

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Sekreterare:
Marie Madsen 072-322 79 39

Reinhold Skoglund 070-621 05 50
Ledamöter:

Tävlingsansvariga:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23
Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27
Leif Pettersson 070-329 19 63

Björn Englund 070-254 25 21
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Materialförvaltare:
Björn Englund 070-254 25 21
Reinar Persson 070-600 84 63

Suppleanter:
Leif Pettersson 070-329 19 63
Dick Enebro 070-230 45 57

Valberedning:
Orvar Dahlberg
Kjella Jonsson
Björn Nilsson

Jan Johansson072-233 25 15

Kontaktman utställning på Jamtli:
Thomas Karlsson 070-566 60 40

DIFO-ledamot:
Roland Eriksson

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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