September 2019

BLÄNDAREN
Söndag 29 september möte på ABF kl 18.00

Septemberbilden är tagen av Leif Pettersson.
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Så var det dags igen, tänk vad tiden går fort. Hösten går fram med snabba
steg och färgerna exploderar på träden som får de mest magiska nyanser,
så nu är det verkligen tid att lufta kameran. Luften är också klar och kall
nu vilket gör att landskapsbilder med klara färger blir enklare att fånga.
Månadsmötet blir bildrikt denna gång, inlämning av tävlingsbilder, Orvar
visar bilder hoppas jag och Annika berättar om en kvinnlig fotograf mm.
Så var det det här med utställningsbilder till fiket, denna gång vill jag se att ni tar med er flera bilder
var och en som kommer så att vi kan fortsätta visa våra alster. Om ni fortsätter som tidigare måste
vi lägga ner denna utställning i brist på bilder, och det vore en skam för en fotoklubb, så skärp er.
Men väl mött på månadsmötet den 29/9 kl. 18,00 på ABF.
Med tanke på att vi ska köra en workshop i panoramafoto så kommer här ett antal bilder som förhoppningsvis kan inspirera er.

Fatmomakke

Bron över Asån
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Åreskutan från norr 2015-07-02

Konäs 2015-07-02

Detta är ingen panoramabild, men en i övrigt aktuell höstbild

Text/foto: Reinar Persson
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Varnhems klosterkyrka
Började byggas år 1150
ödelades vid en brand år
1234. Återuppbyggnaden
var klar 1260.
Tyvärr var kyrkan stängd
för en dopgudstjänst vid
mitt besök där så det fick
bara bli några exteriörbilder och som jag tyckte
gjorde sig bäst i sv/v
Leif Pettersson
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Yra och Vittra
Yra och Vittra sitter
tålmodigt och väntar
på en liten väg i skogen. Så kommer äntligen det förlösandet
kommandot från
husse och då blir det
full fart mot fotografen.

Foto:
Leif Pettersson
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Höstfärger

Foto: Leif Pettersson
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Christer Olsson har skickat in lite
blandat

Verkö slott

Antikrundan på besök i Östersund.
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Cyklar
Besökte Bryssel och Amsterdam på försommaren. Där cyklar man också. Men det är ju inget
nytt. Här några bilder på fordonen.
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/Sven Olof Färnström
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Naturen har ju förmågan att både i smått och stort, låta oss människor uppleva
oändliga variationer av färg och form.
Årstiderna har naturligtvis stor inverkan på detta, men även hur vi betraktar och upplever
det hela.
Nu har ju jag möjligheten och förmånen att ibland betrakta naturen lite ovanifrån och här
kommer några bilder som exempel på detta.
Text och foto:Dick Enebro

Jag har ju passerat Järpen i bil många gånger, men att det finns sådana här fantasifulla formationer där,
hade jag ingen aaaing om.
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Just här bryter solen igenom molnen och belyser den lilla myren med tjärnen i mitten. Det blir en färgklick som markant
skiljer sig från den omgivande skogen.

Stordraftsjön. Ringformig växtlighet. Hållbacken, Offne. Här var det de ovanliga formationerna i vattnet som tilldrog sig
mitt intresse. Speciellt den nästan cirkelformiga mörkgröna ”ön” nästan mitt i bild. Hur kan det bli så?
Måste nästan kolla upp det på plats någon gång framöver.
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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 klubbmedlemmar. Tala med Mats Borgström

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.

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 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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Styrelse och kontaktpersoner 2019
Ordförande:
Reinar Persson 070-6008463
E-post: reinar54@live.com

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

Kassör:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Bländarredaktör:
Annika Thunström 070-529 41 62
E-post

Tävlingsansvariga:
Sekreterare:
Björn Nilsson 070-6882233

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

Ledamöter:
Björn Englund 070-254 25 21

Revisorsuppleant:
Erik Pehrsson 070-6289530

Materialförvaltare:
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Reinar Persson 070-600 84 63

Valberedning:
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande)
Kerstin Andersson, Roland Eriksson
Leif Pettersson 070-329 19 63

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

Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Suppleanter:
Bo Magnusson

Hemsida http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

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

Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se
Webmaster:
Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se
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