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September  2018 

BLÄNDAREN 

Kalendern  2018 

Söndag 30 september möte på ABF kl 18.00 

 Styrelsemöten Medlemsmöten 

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 

HJÄLP! Nu är det kris.  

Jag behöver bilder till utställningen i fiket, jag har 

inte en enda i lager. Leta i lådor och arkiv och ta 

med flera stycken var och en. Det skall vara A4-

bilder monterade i passepartout för att monteras i 

ramarna vi har där uppe.  
             Reinar 
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Vice Ordförande har ordet september 2018 

Då ordförande Roland fortfarande är ute på äventyr så blir det 

jag, Marie som får äran att skriva lite. 

Var upp till Frösö Kyrka igår lördag och på vägen dit så slogs 

jag av hur fort hösten har kommit. Inte nog med att det stor-

made och var kallt, höstens färgprakt har startat sitt intåg. 

Jag ser framför mej många fina dagar som gjorda för fotografe-

ring och blåser det så kan man ju alltid fota hur stormen skapar vita vågor på sjön. 

Sen sist jag skrev så har det hänt litegrann i klubben. Sven-Olof har dragit igång work-

shops med olika teman. ”Ut och fota” har haft en träff och vi har haft ett par utmaningar 

på facebook som heter ”Fota där du står”. Men om dom utmaningarna får ni läsa om 

längre ned i BLÄNDAREN. 

 

September månadsmöte går av stapeln den 30 september kl.18.00 som vanligt på ABF. 

Här är lite av det som kommer att ske: 

• Marina Andersson som är sektionsledare för Jamtli Historieland kommer och berättar 

om verksamheten i Ateljé Oscar Olsson. 

• Inlämning av kollektion 

• Sven-Olof visar och berättar om ett gratisprogram som heter ICE 

• Tips och Trix med Thomas Karlsson 

• Planering av fotokurs för nybörjare– har du önskemål om datum och tid och inte kan 

vara med på månadsmötet så kan du mejla det till info@storsjobygdensfotoklubb.se  

• Självklart blir det fika också. 

 

Även denna gång skulle jag vilja att ni alla tar med 1-3 digitala bilder och berättar lite 

om något som ni gjort under sommaren. Det kan vara ett fotoäventyr, nåt ni gjort med 

familjen, ja vad som helst kan det vara.  

Tänk nu inte ”att nä jag har inget att berätta och visa, det kan nån annan göra”. Bilder-

na behöver absolut inte vara per-

fekta, det kan vara mobilbilder om 

det är vad ni har. 

Jag hoppas på många härliga som-

marminnen. 

Vi ses den 30/9 kl.18,00 på ABF 

/Marie 

mailto:info@storsjobygdensfotoklubb.se
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Minnesanteckningar från ”Brainstormen” på SBFKs månadsmöte 26/8-2018 

 

• Bildvisning av externa fotografer – ej fåglar – berätta om hur dom tänker och planerar sitt 

fotograferande. 

• Medlem berättat om någon bild/fotograf/hur man själv fotar. 

• Studiebesök – ÖP/LT hur behandlar dom sina bilder, någon fotograf och deras ateljé mm 

• Foto-orientering – får en karta och går en bildorientering, tar en bild vid kontrollen – Marie 

kollar med Mats Nilsson om deras kartor och kontroller, samarbete 

• Kolla om guidad visning på Nationalmuseum Jamtli – med inriktning mot klubbens intresse 

• Moderskeppet – någon kurs från dom – se filmen och håller sedan kurs utifrån detta. 

• Tema fota i grupp 3-5 pers i grupp – ungerfär som ”ut och fota” samt Workshops:en 

• Dela upp en yta i kvadrat där man får ¼ del var att fota under ett par timmar – redovisas 

sen 

• Önskemål om en lathund som förklarar enkelt hur man får i väg bilder till bländaren, täv-

lingar, bildspel mm 

• Photoshop elementsgrupp så man kan hjälpa varandra med bildbehandlingen -  mentorer 

• Astrofoto – Grinde (?) berätta hur man gör, kurs? 

• Bilskroten i Båtsnäs – fotoutflykt 

• Bilddiskussioner – mera i klubben och på Facebook, att våga prata om bilderna, även på må-

nadsmötet. 

• Temafoton – aktionsfoto, skridsko – bandy - konståkning 

• Ljussättningskurs 

• Lägg ut om spontanträffar 

• Vill se mera av allas bilder inte bara tävlingsbilder 

• Joakim Möller - en ung kille som fotar med mobilen och lite annorlunda. Kanske han vill 

komma och berätta om sitt fotograferande. (Kjella har koll) 

• Lightroom – fortsättningskurs uppfräschning samt nybörjarkurs 

• Photoshop kurs 

• Teknikkurs – lär känna din kamera 

• Ta upp Canon, Nikon, Pentax, Sony grupperna 

• Utflykter – Bynässlingan 

 

Foto-teman 

Innegårdar, stadsfoto, tävlingar (blodomloppet) mm 
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Fota där du står 

Första gången jag hörde uttrycket ”Fota där du 

står” var från en bekant som gick en fotoutbild-

ning för ca 15 år sedan. Jag tyckte det lät spän-

nande när han berättade om det och visade 

sina bilder. 

Reglerna är enkla, du lägger in ett alarm i tele-

fon för ett specifikt datum och klockslag som 

utmanaren väljer. 

Du stannar på den plats du är när larmet går. 

Du får INTE förflytta dej, bara snurra runt, stå 

på tå, böja på benen, sitta eller ligga. 

Man fotar inte före eller efter utsatt tid. Tan-

ken är att man ska fota samtidigt på utsatt da-

tum och tid oavsett var du är. Du fotar med vad 

du har där och då och sen publicerar du bilder-

na på den internetsida ni bestämmer . 

Jag tycker detta är en fantastiskt rolig utma-

ning som visar allas vår vardag. 

Så när jag för ett par veckor sedan snubblade 

över gamla anteckningar om roliga saker att 

göra och fota så stod bland annat ”Fota där du 

står” på listan. 

Där och då bestämde jag mej för att utmana klubbens medlemmar. Re-

sponsen på klubbens facebook sida blev över förväntan, fantastiskt roligt. 

Här är några av mina bilder från dom utmaningar som hittills blivit av. 

/Marie 
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Kjella funderar 

 

 

 

Man brukar uppmana 

till att lyfta blicken, 

men det går att hitta 

motiv även med 

hängande huvud.  

Jag bromsade in och tittade mig omkring.  

Vad var egentligen "Till salu"?  

Möjligtvis skogen... 
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Billigt men inte bra 

För några år sedan skulle jag prova att använda ND-filter för att kunna fota med långa slutarti-

der även mitt på dagen. Jag ville komma åt den speciella effekten man får när man fotograferar 

strömmande vatten med lång slutartid bl.a. Eftersom jag bara skulle experimentera lite så köpte 

jag ett billigt filter någonstans på nätet. Jag har förträngt var. Det visade sig emellertid att den 

billiga plastbiten gav ett tråkigt magentastick så den åkte ner i en låda och har blivit liggande 

där sedan dess.  

Inför helgens workshop, då vi just skall testa att fota med ND-

filter, så letade jag upp det här filtret och provade det på nytt för 

att se om det gick att korrigera färgsticket i LR. 

Så här ser den oredigerade  bil-

den ut. Ett tydligt färgstick 

syns i de grå asfalt- och betong-

ytorna men påverkar också de 

gröna löven och gräsmattorna. 

Tack vare att det finns tydliga grå 

fält i bilden kan man med vitba-

lansväljaren i LR korrigera färg-

sticket vilket inte bara är positivt 

för de grå ytorna utan framförallt 

för grönskan i träd och gräsmattor. 

Med lite pyssel framför datorn går 

det alltså att använda filtret.  

Men vad den plastbiten gör med 

skärpan i bilden har jag inte utfors-

kat ännu. 

          Text och foto: Leif Pettersson 
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Lennart Åkerblom bidrar med 

några bilder 

Utsikt från  badrumsfönstret onsdagen 19/9.  

Bilderna nedan är från 7 aug – en promenad Torvalla-Lillsjön tur o retur. Tidiga hösttecken. 

Måzartorkestern(-kören) har återvänt söderut med sin nya generation av musiker och sångare! 
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Kerstin Andersson: 
”Fota där du står” den 28 augusti kl. 14.15 – 14.25 

Jag är på Körfältet och spelar boule med ett härligt gäng från 

PRO Leva livet.  
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”Fota där du står” den 2 september kl. 11.43 – 11.48 

Sitter vid köksbordet och har just sms:at till mitt barnbarn, som gifte sig för exakt ett år sen. De 

firar bomullsbröllop idag, och jag hade plockat fram fotoboken för att drömma mig tillbaka. 

Ute är det rena sommarvädret. Min termometer visar tyvärr fel tid. Tog bilden kl. 11.43.39. 

 

Foto och text: Kerstin Andersson 
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Kyrkås Gamla Kyrka 

Kyrkås gamla kyrka byggdes troligen under sent 1100- eller tidigt 1200-tal. Den är sedan om-

byggd flera gånger under årens lopp. Kring 1800 talets början hade kyrkan blivit för liten och 

man byggde då en ny kyrka i byn Lungre. Den gamla kyrkan övergavs då och fick förfalla ända 

fram till början av 1900-talet, då Kyrkåsborna började intressera sig för en restaurering av den 

gamla 

klenoden. 5 juli 1959 återinvigdes den restaurerade kyrkan. Sedan dess har gudstjänster regel-

mässigt hållits sommartid och den gamla kyrkan används flitigt för vigslar och dop. Tack vare 

ett pietetsfullt restaureringsarbete och att en del inventarier sparades, kan Kyrkås idag uppvisa 

en medeltidskyrka som överlevt åtta århundraden.  

Foto Leif Pettersson 
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Yra och Vittra 

Två taxfröknar som numera bor utanför Skövde.  

Yra Vittra 

Vittra har tråkigt 
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När Yra har snott 

hundbädden så 

får jag väl bädda 

med en filt resone-

rar Vittra 

Så där, nu ligger 

vi gott bägge två 

Foto Leif Pettersson 
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Jan Höglund har varit på skidskytte-

stadion. 

Utflykt i snålblåst 

Meningen var att vi skulle testa att fota med långa slutartider 

och gråfilter. Något rinnande vatten var målet, och vi hittade ett 

”vattenfall” vid Fillstabäcken. När det målet var uttömt föreslog  

någon att det nog gick bra vågor vid Andersön. Jodå, det gjorde 

det visst, men inte trodde man att det skulle blåsa så mycket. I 

kampen mot elementen var det en del som kämpade med inställ-

ningarna i alla fall. Så tinade vi upp med en fika på Tages på 

hemvägen. 

Foto: Reinar Persson 
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Skördefest 
I söndags, 23/9, var det skördefest på många ställen i länet. Jag hade en egen, privat, på lörda-

gen före. Jag var den enda deltagaren. Festen bestod i att plocka tomater, ta upp potatis och så 

hittade jag några sockerärter som vaknat till sent. Tomatskörden är ju på sluttampen, men så 

länge dom mognar i växhuset får dom vara kvar. Jag upptäckte att det såg trevligt ut när jag la 

ett par tomater i den gamla sockerskålen. Sockerskålen är från min farmors konditori som hon 

drev i Mörsil på 30- och 40-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Sven Olof  Färnström 

     



16 

Reinar har tagit fram en bild från förra året att jämföra med. 

Den första snön på Åreskutan 2017. Fotot togs den 14/10 

BoKlok Rinken 

Vi planerar att bygga totalt 44 bostadsrätter på centrala och sjönära Oden-

vallen. Ettor med fransk balkong och tvåor, treor och fyror - med balkong 

eller altan och egen täppa i härligt solläge. Inflyttning våren 2019. 

Låter bra, va? Verkar bli ett intensivt byggande och jag tänkte att det vore 

kul att följa detta. Min plan är att ta en bild i veckan och se hur det utveck-

lar sig. Tanken var att jobba med panoramabilder, så jag testade både kom-

pakten, Sony, och telefonen som har en funktion för panorama. Det blev tre 

bilder från Sony som Photoshop hjälpte mig att sätta ihop medan kame-

rans bild var färdig direkt. Vilket funkar bäst?? 

Text/foto: Annika 



17 

Tommy Dahlberg har varit på Brattbytorpet utanför Gällö  

Han hittade många kul fotoobjekt. 
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Det verkar vara ett intressant ställe! 

Kanske något för en utflykt med klub-

ben?  

/Annika 
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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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