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Maj 2019 

BLÄNDAREN 
Söndag 26 maj möte på ABF kl 18.00 
Sedan är det bara styrelsemöte 4 juni innan sommar-
uppehållet. 

Smeden Örjan Södergren i Slandrom.  

Han bor och har sin smedja alldeles vid Slandrombäcken. Sommartid händer det att han flyttar 

ned sin verksamhet till bäckens kant och då tar kraft från det strömmande vattnet. 

Örjan är något av en allkonstnär, som forna smeder ofta var. Alltifrån minutiösa gravyrer och mi-

nimala målningar inuti äggskal till verktygs- och grovsmide. 

 

           Text/foto: Kjella Jonsson 
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Krönika 

Så var det dags igen för några rader till Bländaren. Nu är det 

sista månadsmötet före sommaruppehållet, och jag tycker tiden 

har gått fort. Men vi är ännu inte klara för en skön fotosommar, 

först ska vi ha våran utställning på Jamtli den 6/6, jag ber er 

komma med massor av bilder och hänga upp. Ni som inte kan 

komma får lämna in bilderna på ABF så hämtar vi dem där, kom ihåg och skriva namn på baksi-

dan så vi vet vem fotografen är. Vi vill också att några stannar och hjälper till under dagen. 

Månadsmötet blir vad vädret gör det till, om det blir uppehåll och varmt så redovisar vi KM2 in-

omhus och sedan går vi ner till Minnesgärdet och grillar. Var och en tar med sig det de vill grilla 

och dricka. Om det blir dåligt väder stannar vi inne och ser på film mm. Vi ses på söndag. 

Reinar 

"Skulle ha tränat i dag men det er ut att vara risk för regn så jag stannar inne"  

Reinar 
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Pappa... 

Äntligen! 

 

 

 

 

 

Text/foto:Kjella 
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Jan  Höglund strövar på Andersön 
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Vackra Öland 

 

Foto: Kerstin Andersson 
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Springmeet 18 maj 2019 på Optands flygfält 
 

Här kommer några bilder från detta evenemang. Ett fantastiskt väder med många 

bilintresserade. Förmodligen blev det nytt besöksrekord utan att ha de rätta siffrorna. 

Det korades vinnare i de olika klasserna av fordon. Det utsågs även en vinnare bland 

den bäst Rockabilly-klädde, MIss Springmeet. Bosse ”Bildoktorn” Andersson  var prisutdelare. 

Köerna in, rullade ff. långa när bilden togs. Någon tippade på cirka 8000 - 10000 besö-

kare. Men detta är obekräftade uppgifter.  

 

 

 

 

 

      Text/foto  om springmeet: Dick Enebro 
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De tävlande om titeln årets Miss Springmeet. Bosse Bildoktorn står beredd med bucklan. 

Det blev kvinnan med den ljusgröna klänningen som fick ta emot det vinnande priset  
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Blankt och putsat in i minsta detalj  

Hårda bilar, mjuka människor  
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Och lacken, den blänkte 

En lycklig vinnare tar emot sitt pris och blir intervjuad av Bosse Bildoktorn Andersson 

Text/foto: Dick Enebro 
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Lennart Åkerblom var ute 13/5 och fotade en flock bergfinkar, som gästade grannens äppelträd där 

det finns ett antal fröautomater. Han hade inställningarna 1/1000 sek och serietagning.  
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Foto: Lennart Åkerblom 
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Hur ser ett ögonblick ut? 

Det var ett fotoprojekt på Jamtli och med Jamtlis Gynnare. Syftet var att vi deltagare skulle foto-

grafera mycket och annorlunda. Titta på omgivningen lite annorlunda, bli mera nyfiken. Vår ut-

gångspunkt och inspirationskälla var Lars Tunbjörks fotograferande. Bakom projektet stod Lars 

Tunbjörks stiftelse. Vi fick olika teman, blått, något jag ser varje dag, fult, vägen hem, människor 

i grupp, framför-bakom, utåt-inåt. Här är några av de bilder jag deltagit med. 
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Text/foto: Inga-Lill Fredriksson 
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Från Campusklippning hösten 2018  

Penseer som blommar för fullt nu i all prakt 

Bo Magnusson bidrar med några blandade bilder. 
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Vångenbesök  i april 2019  
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Vångenbesök  i april 2019  
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Vacker vy taget från Vången över Alsensjön och skutan i bakgrund i April 2019  

Vångenbesök  i april 2019  

Text/foto: Bo Magnusson 
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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 mm finns att låna på ABF kostnadsfritt för klubbmedlem-

mar. Tala med Mats Borgström 

 
Sensorrengörare 

Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är nå-

gon 

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. 

 
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 Inter-

net. 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 förklistrad på en sida 

A3 vit föklistrad (29,7 x 42 cm) 30:- kr/st 

50 x 70 cm vit förklistrad            65:-kr/st (för A3+, får plats två bilder på denna platta) 

70 x 100 cm köper ni billigast på Hobbyboden. Uppge att ni är medlem i fotoklubben så får ni 

10% rabatt 
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Ordförande: 
Reinar Persson 070-6008463 

E-post: reinar54@live.com  

 

 

  

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

 

 

 

  

Sekreterare: 
Björn Nilsson 070-6882233  

 

 

 

  

Ledamöter: 
Björn Englund 070-254 25 21 

 

 

 

 

Thomas Karlsson 070-566 60 40 

 

 

 

 

Leif Pettersson 070-329 19 63 

 

 

 

 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25 

 

 

 

 

Suppleanter: 
Bo Magnusson 

Styrelse och kontaktpersoner 2019 

Ansvarsområden: 
  

Hemsidesansvarig och vice ordförande: 
Leif Pettersson, 070-329 19 63 

E-post 

  

Bländarredaktör: 
Annika Thunström 070-529 41 62 

E-post 

  

Tävlingsansvariga: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27 

Leif Pettersson 070-329 19 63 

  

 

Revisor: 
Ulla-Britt Johansson 070-3412077 

  

Revisorsuppleant: 
Erik Pehrsson 070-6289530 

 

Materialförvaltare: 
Reinar Persson 070-600 84 63 

  

Valberedning: 
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande) 

Kerstin Andersson, Roland Eriksson 

  

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

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

 

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