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Så välkomna till ännu ett månadsmöte med vårkänslor i ett kliande avtryckarfinger
Ni funderar väl varför jag skriver denna krönika. Jo, det är så att jag har tagit på
mig ordföranderollen tills valberedningen hittar någon som är mer lämpad för saken. Sen får vi väl se hur länge det går tills ni avsätter mig.
Detta möte blir inte så olikt de andra, vi börjar med att redovisa KM 1, därefter ska vi diskutera
framtiden, försöka få igång lite aktiviteter utifrån tidigare ”att göralista” kanske komma med en
ny eller komplettera den vi har. Om vi hittar något lämpligt med tips och trix så presenteras även
detta, så väl mött till en förhoppningsvis trevlig kväll.
Så var det det vanliga tjatet om utställningsbilder, vi behöver massor av bilder till vår utställning i
fiket på ABF A4 med passepartout även A3 på kapaskiva eller kartong.
Så är det dags för någon/några att ta över jobbet med byte av bilder, jag har haft denna syssla sedan vi började med utställningen när vi var i LT-huset och nu är det dags att någon/några tar över.
Jobbet tar ca en till två timmar i månaden beroende på hur mycket man blir störd under arbetet.
Och som vanligt flera byten mera pengar till hyran.

//Reinar

Kontrollanter

På spaning

Foto: Reinar Persson

Avundsjuka
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Hängbro i Cloud Forest Nuboso i Monteverde , Costa Rica.

Ostronfiskare /försäljare på ”Isla de
Totuga” (Sköldpaddeön) i Stilla havet
utanför Montezuma, Costa Rica.

Text/foto: Christel Levin

Text/foto:: Hans Svärd

Kjella på spaning i Stora Staden
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Hur ser ett ögonblick ut omgång 2
I projektet som jag skrev om i förra Bländaren har vi kommit fram till omgång 2. Jag har valt två av
de tre teman vi fick, ”Människor i grupp” och ”Min bästa vän”. Här är några av bilderna jag har tagit

Människor i grupp

På första bilden ser vi några unga tappra vintersportare som har tagit sig ner till Vinterparken trots
busvädret med snö och blåst som ingen annan frivilligt skulle ge sig ut i. Ja förutom någon tokig
amatörfotograf förstås.
Sen gjorde jag det lätt för mig. Det har det ju varit skidskytteVM i stan och fullt med supportrar som
uppträdde i grupp och mer gärna lät sig fotograferas. De tyska supportrarna räckte dessutom över
en mobil och bad mig ta en bild med den också.
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Min bästa vän
Till temat ”min bästa vän” valde jag att ta bilder på min kära hustru Ammi

Till höger: I snöovädret på Gregorimarknaden.
Nedan: Klädd i 1700-tals kläder för att vara statist i skolprogrammet Karoliner och
konflikter på Jamtli

Det blev färdigt, utan min hjälp.
I syrummet kämpande med
ett sängöverkast i lappteknik

” Kan du inte lägga bort den
där kameran och hjälpa mig
istället”
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Text och bild: Leif Pettersson

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

Bakgrundsstativ
För porträtt och produktfotografering mm finns att låna på ABF kostnadsfritt för klubbmedlemmarna.
Tala med Mats Borglund.

//Reinar
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KONTAKTSIDAN

Styrelsen 2018
Ordförande:
Roland Eriksson 070-5905027

Hemsidesansvarig:
Leif Pettersson, 070-329 19 63

Vice ordförande:
Marie Madsen 072-322 79 39

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:
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

7

