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November 2019 

BLÄNDAREN 
Söndag 24 novembermöte på ABF kl 18.00 

-23 grader 

Foto: Reinar Persson 
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Nu har vintern kommit till oss och det blir trevligare och ljusare ute i naturen, det gör att en 

ny säsong med vinterbilder börjar. Snö och rimfrost i träden, fullmåne mot gnistrande snö 

mm, tänk så många ljuvliga bilder man kan få till denna årstid. Nu är det dags för årets 

sista månadsmöte, tiden går fort. Nu ska KM4 redovisas och årets fotograf ska koras. Så blir 

det lite smått och gott från Moderskeppet som kommer att serveras. Väl mött den 24/11 

kl.18.00 på ABF.  

Solnedgång 

Text/foto: Reinar Persson 

Krönika 7 
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Nytt objektiv från Umeå anlände med Postnord i fredags eftermiddag. Så även om vädret 

var grått och trist måste ju nyförvärvet testas. Två blåmesar och en talgoxe hade vänlighet-

en att posera vid en talgboll i området. Nåja i sanningens namn så var de väl mest intresse-

rade av att äta lunch men jag fick ju något att testa mitt nya objektiv på.  

Nytillskott i kameraväskan 

Några fler testbilder i gråvädret.  

Objektivet som kom med posten från Umeå 

var ett Tamron 70-210 F/4. Ja just det som 

Orvar tipsade om ett kampanjpris på. 

Fungerade enligt förväntan. Skarpt, lite 

svårt att se på de här små bilderna, snabb 

och tyst autofokus, lätt och smidigt att ta 

med sig i kameraväskan. 

Text och bild Leif Pettersson 
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Att man blandar in engelska uttryck när man gör skyl-

tar är ju inget ovanligt men att använda den bestämda 

artikeln the när man skall skriva fikabrödet verkar lite 

konstigt. 

Det gör ju texten Kaffe fikabrödet också i och för sig. 

Jag går och brygger mig en kopp gott te och funderar 

på vad de menar egentligen. 

Från en promenad på stan en av de första dagarna i november 

I de flesta städer tycker man inte om 

när folk sitter och halsar öl i parker 

och på torg. 

Men här i Östersund har ölgubben fått 

en staty. 

Att man har pro-

blem med lönsam-

heten bland affärer-

na på Storgatan har 

vi ju hört talas om. 

Kan det vara ned-

läggningsspöken 

som hänger i gat-

lyktorna? 

Text och bild Leif Pettersson 
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Sist upp på land är en fegis 

Är det ingen som vill sitta hos oss idag. 

Solbadare 

Text och foto 

Leif Pettersson 



6 

Jag tog en liten promenad -- med övernattning -- på Andersön.   

Text/foto: Par Leijonhufvud 
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Foto: Par Leijonhufvud 
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Går min vanliga promenad in till stan. Det är vackert, så det gör ont. 

Sittgruppen 

Ett möte med en främmande hund 

Parklyktan i motljus 
Parklyktan i mörker 

Text/foto: Kjella Jonsson 
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En riktig pärla. Häromdagen landade piloten och ägaren av detta läckra flygplan 

på Optands flygplats. Välskött och polerad, så man kunde spegla sig i hela flyg-

planskroppen. Jag bara måste ta ett foto  

De nya husen vid Storsjöns strand, smälter ju in riktigt bra i stadsbilden. De 

nya gröna husen bakom kyrkan, sticker ut på ett annat sätt. Men vi kommer 

säkert att vänja oss även med dessa  

Isen lägger utanför Valla, Frösön  

Några bilder och tankar från Dick 

Text/foto:Dick Enebro 
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Så här såg det ut för en tid sedan vid bygget av Östersunds nya häkte. Intressant  fasadbeklädnad. 

Ska bli intressant att se hur slutresultatet blir  

 Vad säger man? Jag bara noterade och fotade  

Vad säger man? Känner att jag upprepar mig. 

Jag fotade och suckade  

Text/foto:Dick Enebro 
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Sommarbilder 

Minusgrader, snö både i luften och på marken. Då kan det vara läge att sätta sig framför da-

torn och titta igenom sommarens bildskörd. Här är ett litet axplock av vad jag hittade på 

hårddisken i mapparna juni och juli 2019 

Nationaldagen bjöd på fint väder i år. På Jamtli var det picknick på Tingshuskullen och kö 

till glasskiosken. I garaget hade fotoklubben sin traditionella utställning. 

Ett litet fint ekipage stod på torget en dag i juli i samband med något arrangemang. Fast 

husvagnen var inte alls italiensk trots de påmålade linjerna i italienska flaggans färger. 

Den var holländsk och egentligen avsedd att hängas bakom en motorcykel.  
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Den 15:e juni var det Quilt in public day. Vem som står bakom arrangemanget har jag ingen 

aning om men googlar man på det så hittar man förutom svenska både norska, belgiska och 

tyska sidor. Ammi och några av hennes quiltkompisar bestämde sig för att delta och begav 

sig till Badhusparken. Där ställde de ut några av sina alster och satte sig vid ett bord och 

handsydde  
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På Caravan Clubs camping i Hassela firade vi en typisk svensk midsommar i år! 

På campingen behövde man flytta ett litet hus. Men det löste man på ett enkelt sätt genom 

att ringa en maskinförare som brukar flytta ”spiketält på vintercampingen på andra sidan 

sjön. Snabbt och rutinerat flyttade han huset till dess nya plats. 

Text och foto Leif Pettersson 
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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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