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Ordföranden har ordet
Dags att avrunda.
Kanske ett konstigt sätt att börja det nya fotoåret på men
för mig är det faktiskt så. Jag skriver nu på min sista
”Ordförande har ordet” eftersom jag bestämt mig för att
ställa min plats till förfogande. Det har varit två intressanta år och det har varit många trevliga stunder, trots det
så har jag bestämt mig för att trappa ned på engagemanget i fotoklubben. Det finns många anledningar till det men den viktigaste är nog att jag vill lägga mer energi på mitt eget fotograferande. Inte så att ordförandeskapet förhindrar det när det gäller tid utan mer att det kräver engagemang som jag vill använda på annat sätt.
För mig är bilderna viktiga och de diskussioner vi
har haft kring dem oavsett om det varit bildbedömning åt andra klubbar eller andra samtal kring bilder. Fotografering handlar för mig i första hand om
att se bilden innan den är tagen och det irriterar
mig när det färdiga resultatet inte motsvarar vad
jag förväntat mig. Det enda sättet att se till att det
blir som förväntat är att fotografera mer och göra
det för min egen skull. Inte för att jag skall använda
dem för att tävla utan för att de ska bli som jag förväntar mig. Nu blir de det ibland men de ska bli det mycket oftare.
Nåväl, det är dags för årsmöte och förutom att välja styrelse ska vi titta över stadgarna. De stadgar som vi nu
haft några år har haft lite inkonsekvenser som vi måste
ta hand om. Stadgar ska vara möjliga att följa och tydliga. Det har inte våra varit så nu är dags att ändra på
det. Stadgar ska också vara levande, så upptäcker vi att
det inte fungerar så ändrar vi på dem. Det gäller också
om vi antar det förslag som styrelsen nu lägger. Upptäcker vi om några år att de inte fungerar då ändrar vi
dem igen.
Så med de orden och några bilder avrundar jag min tid som ordförande och samtidigt så startar
vi upp det nya fotoåret.
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Lennart Åkerblom har skickat några
bilder från soluppgången i Torvalla
den 26 dec -18.
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Kjella har några kluriga bilder med humor

Knoppen i toppen
hänger och slänger.
Dubbeldäckare...

Nästan lite vårkänsla under broarna...

Matdags

Mera mat

Ännu mera mat
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Lite blandat.
Halvmånen den 15/1, två olika brudorkideer som blommat i fyra månader nu och trädet nedanför Stokketitt dagen före julafton fotad vid -19°

Text/foto: Reinar Persson
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Man skulle kunna säga att 2019 tog oss med storm. Det här är min första bild för året
fotad den 1 jan kl 16:42

Karolinervinter
Ett arrangemang på Jamtli med anledning av 300 årsminnet av den katastrofala dödsmarschen över
En av Peter Långströms fotdragoner sitter
och röker en kritpipa utanför värdshuset.
Fotdragoner stred i små grupper mot ryssarna i Finland med överfall av transporter och liknande. Ett kompani under kapten Peter Långström anslöt till Armfelts
arme inför anfallet mot Trondheim

Bordet i värdshuset är dukat med bröd,
ost, smör och stekt ärtsoppa
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Soldater som har frusit ihjäl under natten

Oroliga familjer, väntar på besked om deras
män har överlevt katastrofen på fjället

Norsk civilbefolkning plundrar en död karoliner
soldat

Drama på en gård i Jämtland. Regementet
är nästan utplånat. Ryssland hotar Sverige
Soldaten som finns på gården är skadad.
Kaptenen beordrar en äldre f.d. soldat att
återgå i tjänst. Dessutom rekvirerar han
gårdens häst till armén
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Krut och dunder

Norska soldater avfyrar en ”bombekaster”
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Text och foto Leif Pettersson

Dag och Natt

Vintersol
Gillar man inte att gå ut i kylan så kan man, som jag har gjort här, fota från balkongen
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Foto Leif Pettersson

Egypten
2005 gjorde familjen en veckoresa med båt på Nilen. Det var med ett smidigt direktflyg från Frösön till Hurgada och sedan busskonvoj till den flodbåt, som tog oss på en resa i historia, kultur och
människor.
Kameran var min andra digitala, en Konica Minolta DiMage Z5 med 8 megapixel och 7x-zoom. Den
fick bra recensioner inom de ekonomiska ramar som stod till buds då. Zoomen gjorde att man
kunde ta bilder på avstånd, vilket inte är till någon större hjälp när man vill ta gatufoton.
Vilken skillnad på kvalitén om jag jämför med min nuvarande resekamera Canon PowerShot G7 X
Mark II. Liten, smidig och betydligt bättre upplösning och skärpa. Om det därmed har blivit bättre
bilder kan fundera över. Men bilder för och på familjen har alltid ett värde i sig själva för den
trängre kretsen. Nedan några bilder som jag valt ut och gjort i svart/vit format.

Biltvätt
Minibuss

Bilförare

Pojke på kamel

Åsnekärra

Text/foto: Anders Ridzén

Båtar på Nilen
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Flygperspektiv
Dick Enebro har varit i farten i
luften igen.

”En massa solur” Nja inte riktigt. Visarna
visar på 18.15, men bilden är tagen vid 13tiden. Detta är resultatet av hård vind och
lågt stående sol på ett antal rundbalar.

Centrala staden
har Frösön i ett
fast grepp med
dessa två broar.

Så här långt har man kommit
med byggandet av nya arresten
vid Trygghetens hus.
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Återblick

Ikväll, söndag, satt jag och tittade på Katternas planet på TV. Bland annat visades tigern i
Sundarbans nationalpark i Bangladesh. Och självklart dök det upp en massa minnen från januari 007, då Carina och jag gjorde en resa med ”Läs och res”. 12 år! Vart tar tiden vägen?
Vi bodde på en båt, som gled runt i Ganges deltaområdet i 4-5 dagar. Häftigast var besöket på
denna ö, som jag nu visar några bilder från. Obs! Vi hade beväpnade vakter med oss hela tiden
just på grund av tigern, som anses vara mycket farlig här.

12

Text/foto: Kerstin Andersson

Lennart Ledin har varit på rundresa i jul och nyår i Sydafrika

Inloppet till Knysna
Blaauwkrantzbron

Bungyjump från
Blaauwkrantzbron
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Elefantövergångsställe

Elefantmöte

Surikater Karooöknen

Pälssälskoloni

Oudtshoorn Struts
Vit noshörning

Foto: Lennart Ledin

Lejonhannar
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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 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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