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Ordförande har ordet maj 2018
Så då har vi snart passerat sköna maj och det känns som den
här sommaren fick en rivstart. Det är bara att hoppas att den
fortsätter på samma sätt och bara bryts av med något enstaka stilla sommarregn med jämna mellanrum. Nu finns det
inte heller något att skylla på för att inte fotografera mer än
jag gjort i vinter. Det är varmt, det är grönt och ljuset räcker
till dygnet runt. Det finns en del saker jag inte lyckades fotograferade i fjol som jag absolut tänker
fotografera i år. Det finns dessutom en massa andra motiv som jag också tänker ta mig an. I fjol
letade jag spindelnät runt hela Jämtland men lyckades inte hitta några som dög. I är gick jag rakt
över vägen och ut i den närmsta skogen och hittade massor. Så varför göra det svårare än man behöver motiven finns ofta närmre än man anar.
Okey, söndagen 27 maj är det dags för ett sista möte innan vi tar sommarlov. Vi ska titta på bilderna från etapp 2 av klubbmästerskapet och förhoppningsvis få höra en fotografisk historia innan vi
drar ut i naturen. Vi gör som i fjol och åker ut till Andersön. Så vi börjar alltså klockan 15.00 på
ABF och sedan samåker vi ut till Andersön. Ta med fika och något att grilla, jag fixar grillkol.
Vi vet att det är morsdag, men vi fick inte ihop det på något annat sätt.

Det är dags att lämna in bilder till förbundets årsbok. Bilderna ska vara
inlämnade senast den 10 juni, så det börjar bli bråttom.
Ni kan kolla på www.rsf-fotoklubbar.org, vad som gäller nu. Vi har ju
fått nya redaktörer och en hel del annat nytt.
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På väg till fotoklubbens möte passade jag på att njuta av sommarvärmen och ta några bilder på folk
som gjorde detsamma.
En solig dag som denna hittar man folk på alla gröna plättar som finns.
Trots sommarvärmen är det rörelse även inne i centrum.
På kvällen efter mötet var vi några som gjorde sällskap ner till Badhusparken.
Den ljumma kvällsluften och glödande vattenpipor gjorde att det kändes som att resa utomlands.

Text/foto:
Kjella Jonsson
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Några rader från RIFO i Sundsvall den 4 -6 maj
Vi var fyra medlemmar (Carina, Marianne, Bert och Kerstin), som åkte ner till Sundsvall för att vara
med på RIFO med stämma och festligheter under första helgen i maj. Det blev några trevliga dagar med
ett 90-tal likasinnade.
De mest aktiva gick både en stadsvandring och gjorde ett besök på Kulturhuset på fredagseftermiddagen. Men vi ”jämtar” tog det lite lugnare.
Fredagskvällen bjöd på en buffé med mingel på Quality Hotel. Jättetrevligt.
Lördagen började med att vi anmälde oss i sekretariatet och tittade på fotoutställningen på Metropolen,
innan Maria Åslin från Näringslivsbolaget invigde RIFO. Klockan tio började stämman. Christer Hägglund, ordförande i Sundsvalls FK, blev vald till stämmans ordförande.
Stämman klarades snabbt av, men jag vill nämna två saker. Dels avgick Göran Zebühr efter 27 år. Han
har varit en klippa för Riksförbundet. Dels ändrades måtten på våra digitala bilder för kommande tävlingar. I fortsättningen är det 1920 pixlar på bredden och 1080 på höjden, som gäller. Dessutom kommer
en titel att vara ett krav. Missar man det, blir bilden diskad.
Sist men inte minst bjöd Österlens FK in oss till nästa års RIFO. Den kommer att äga rum i Simrishamn någon gång i maj 2019.
Under lördagen redovisades klasserna enstaka påsikt, kollektion digital och bildspel. Mycket bilder blev
det. Eftermiddagen avslutades av fotograf Kristofer Lönnå, som visade, hur han jobbar med bl.a. reklam.
Intressant.
På kvällen var det så bankett på Quality Hotel med avtack, utdelning av utmärkelser men framför allt
god mat och god samvaro.
Söndagen började med att frilansfotografen Izabell Nordfjell berättade och visade bilder från ett projekt,
som hon fick pris för 2011. Sen följde redovisningar av klasserna kollektion påsikt, enstaka digital och
ungdom.
Marianne Persson fick med en bild för visning i klassen enstaka bild digital. Här var det 1322 bilder,
som skickats in av 341 fotografer. Ett gediget arbete för juryn men också för oss åhörare. Peter Larsson
hade nämligen något att säga om varje bild, som han tagit ut t.o.m. för visning. Intressant men också tyvärr lite jobbigt, eftersom det drog ut så på tiden.
Grattis, Marianne!
Mitt nionde RIFO är till ända, och Carina och jag drar åter västerut.
Någon, som följer med mig till Skåne nästa år? Kan lova, att det blir toppen. Fråga Bert. Han förstår nu,
varför jag tycker, att det här är så otroligt kul.

Text/foto:
Kerstin
Andersson

Utsikt från
vårt hotellfönster

Utställningen

Mingel på
hotellet Foto
Marianne
Persson
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DIFO i Bollnäs den 22 april
Kvart i sex kom Roland och Sven Olof och hämtade mig för en resa till Bollnäs. Det var dags för DIFO,
de mellannorrländska fotoklubbarnas årsstämma och redovisning av fototävlingarna.
Dagen började med kaffe och smörgås. Smakade gott efter den långa resan.
Det hände inte så mycket nytt på stämman, men Sven-Erik Sundberg, ordförande, kunde i alla fall ge
ett glädjande meddelande - Härnösands FK har nu gått med i DIFO. Det, som verkligen tog tid, var diskussionen om hur vi ska göra med bilderna, som skickas in till fototävlingen. Med eller utan titel? Ska de
märkas på samma sätt, som man gör i RIFO? Eller ska vi fortsätta att vara anonyma? Tyvärr kom vi inte
fram till något beslut.
Lunchen åts på ett par olika ställen. För vår del fick det bli MAX, som vi ansåg skulle gå snabbast.
Så till redovisningarna av de tre olika fototävlingarna, där juryn ska plocka ut 30 bilder ur varje klass.
Håkan Fagerström fick med två bilder i klassen monokrom påsikt och en bild i färg påsikt. Leif Pettersson
hade en bild i den monokroma klassen. I den digitala klassen fick Sven Olof Färnström och Björn Nilsson
med var sin bild. Grattis!
Stefan Persson, Alfta Edsbyns FK, fick med alla sina tre bilder i klassen monokrom påsikt och tilldelades därmed en plakett.
Det var två jury. Dels Sabina Wixner, Hudiksvall, som redovisade klassen färg påsikt.. Naturfotograf
Hans Strand de övriga två. Därefter visade han ett bildspel ”Landskap 1990 – 2018” med fantastiska bilder från Island.
Sundsvall står på tur för att anordna nästa DIFO, men just nu visste de inte, om de skulle orka med det
efter RIFO. De återkommer lite senare med besked.

Stefan Persson och Hans Strand
Difo

Roland tittar på bilder

En bil som drog till sig uppmärksamhet

Text/foto:Kerstin Andersson
Hittade en sorgsen bil på hemvägen
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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
Hemsidesansvarig:
Leif Pettersson, 070-329 19 63

Ordförande:
Roland Eriksson 070-5905027

Bländarredaktör:
Annika Thunström 070-529 41 62

Kassör:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

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

Sekreterare:
Marie Madsen 072-322 79 39

Reinhold Skoglund 070-621 05 50
Ledamöter:

Materialförvaltare:
Reinar Persson 070-600 84 63

Björn Englund 070-254 25 21
Thomas Karlsson 070-566 60 40
Leif Pettersson 070-329 19 63

Valberedning:
Orvar Dahlberg
Kerstin Andersson

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

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:
utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se
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