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Mars 2018 

BLÄNDAREN 

Kalendern  2018 

25 marsmöte på ABF kl 18.00 

 Styrelsemöten Medlemsmöten 

Mars Tisdag 13 Söndag25 

April Tisdag 17 Söndag29 

Maj Tisdag 15 Söndag 27 

Juni Tisdag 05   

Juli     

Augusti Tisdag 14 Söndag 26 

September Tisdag 11 Söndag 30 

Oktober Tisdag 16 Söndag 28 

November Tisdag 14 Söndag 25 

December Tisdag 04 Julfest fredag 14 

Januari Tisdag 08 Söndag 27 

Bodil har hittat  helt rätt- 

Påsken är på gång! 

Glöm inte Vernissagen på 

Jamtli söndag kl 13.00! 
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Ordförande har ordet mars 2018 

Så då har vi lämnat de mörka månaderna bakom oss och 

trätt in i ljusets tid. Fortfarande vinter men nu känner man 

hur solen värmer när den tittar fram. Det är konstigt hur lite 

fotograferande det blir under vintern, åtminstone för mig. Det 

känns som om kylan och mörkret tar bort all inspiration. Nå-

väl i dag blev jag tillfrågad om jag ville fota på ett bröllop i 

juli och det fick mig att inse att det inte är så länge tills vi är mitt i sommaren så det är bara att se 

till att ta vara på de månader som är framöver. 

För några helger sedan var vi några från fotoklubben som tillbringade en lördag i Badhusparken. 

Kommunen tillsammans med Yrangruppen hade en dag som fokuserade på friluftsliv. Jag, Marie, 

Annika och Bosse samtalade med fotointresserade som dök upp hos oss. Med lite tur så lockade vi 

några till att besöka oss på vårt månadsmöte. Sammantaget så hade vi en bra och trevlig dag men 

det finns anledning till att fundera på vad vi skall göra om det blir någon fler gång. En sak som vi 

kan konstatera redan nu är att vi behöver en ny rollupp så det syns vilka vi är och till den vill vi 

ha in en bild på e fotograf. Så har du en bra bild på någon/några av klubbens medlemmar utövan-

des fotokonsten, HÖR AV DIG! 

Så var det också dags för medlemsmötet. Den här gången har vi visning av bilderna från klubb-

mästerskapets etapp 1. Dessutom så kommer Lennart Jonasson Yranfotograf mm, som kommer att 

visa bilder och berätta. Han lär väl också ha med sig sin bok med Yran porträtt för de som är in-

tresserade. Vi skall väl dessutom hinna med en ”Fotografisk Historia” och några Lightroom tricks 

samt lite annat smått och gott. 

Fast nu höll jag på att glömma!!! 

Vi ska ju också ha vernissage för vår fotoutställning på Jamtli ”Det nya Östersund” på söndag när-

mare info kommer senare. 

Så då är det väl bara att trampa gasen i botten, VI SES På SÖNDAG!!!! 

Till slut några bilder från Badhusparken. 
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Negative Space 
Tidigare i vinter när jag kollade en av de fotonyhetssidor jag brukar följa på nätet dök rubriken 

"Negative Space" upp. Det var ett nytt uttryck som jag inte noterat tidigare. Måste kollas. Det vi-

sade sig handla om bildkomposition, som det nästan alltid gör när man pratar om bilder. Men inte 

som vi är vana vid: tredjedel, gyllene snittet diagonal osv. På svenska kallas det Negativ yta, över-

sättning rakt av alltså. Vad betyder det då? Jo: 

Negativ yta– mellanrum; den yta som skapas mellan positiva ytor 

Positiv yta – det som föreställer något känt 

I artikeln fanns det ett antal bilder av den engelska fotografen Michael Kenna för att illustrera 

detta. När man tittade på dom förstod man genast vad det handlade om. Många bilder hade vinter-

motiv där endast några små detaljer/föremål tittade fram i det i övrigt snöiga landskapet. Då kom 

jag på att sådana bilder försökte ju jag ta förra vintern. Men då visste jag inte om att det hette Ne-

gativ yta. Nu när vi har ett snötäckt landskap med stora vita vidder passar den här kompositions-

metoden perfekt. Ut i snön och fotografera! 

Nedan några försök med "Negativ yta". 

Kolla Michael Kennas bilder på http://trinixy.ru/michael_kenna.html. 

 

 

 

 

     

http://trinixy.ru/michael_kenna.html
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/Sven Olof Färnström 
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Lennart Ledin har varit 

och kollat snötippen. 
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Djur är alltid utmanande att fota. Dom flesta sitter aldrig still och bilderna blir inte så bra. Jag 

brukar fota hönor och kycklingar ett par gånger om år. Min dotter föder upp både gäss, vaktlar och 

vanliga höns. När kycklingarna kläcks dras jag till de gula ulliga små kycklingarna. Passa ju all-

deles förträffligt nu när påsken närmar sig.  

Vi åkte nyligen till Luleå med bil. Det var -29 grader när vi 

åkte hemifrån. Betydligt varmare var det en bit ovanför 

Lycksele, och jag tog en promenad i det fantastiska vädret. 

Efter en väg var solens strålar rena konstverket, och vid 

vägkorsningen efterlystes bussresenärer. Vägskyltar var 

översnöade och ingen behövde stanna vid korsningen. 

Text/foto Bodil Andersson 
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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 an-

vända 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 bil-

der kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 cm. All för-

säljning 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 

Allmän info 
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KONTAKTSIDAN 

Styrelsen 2018 

 

Ordförande: 

Roland Eriksson 070-5905027  

 

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23  

 

Sekreterare: 
Marie Madsen 072-322 79 39  
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 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

Utflykt med kort varsel:  

utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se 

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