
Februari 2016 

BLÄNDAREN 
Kalendern  2016 

Redaktören tipsar 

Ni kan gott gå in och ta drygt sex minuter för att titta på en svensk fotograf och hans intressanta 
bilder. Ni kommer att häpna! 

 

Deadline för mars 13/3 

Söndag 28 februari kl. 18.00    Klubbmöte på ABF.  Inlämning av digitala bilder till KM  Etapp 1  
           plus till DIFO 
 
Torsdag 17 mars kl. 17.30       Fotofika på Svenssons café 
 
Söndag  20 mars kl. 18. 00       Klubbmöte på ABF.  Redovisning av KM  Etapp 1 
 
Söndag  17 april kl. 18.00        Klubbmöte på ABF.  Inlämning av påsiktsbilder till KM  Etapp 2 
 
Torsdag 21 april kl. 17.30        Fotofika på Svenssons café 
 
Söndag 24 april                        DIFO i Ljusdal 
 
6 – 8 maj                                   RIFO i Bollnäs 
 
Torsdag 19 maj kl. 17.30         Fotofika på Svenssons café 
 
Söndag  29 maj kl. 18.00          Klubbmöte på ABF.  Redovisning av KM  Etapp 2 
 
Måndag 6 juni                           Utställning på Jamtli 
 
Söndag 28 augusti kl. 18.00     Klubbmöte på ABF 
 
Söndag 25 sept. kl. 18.00        Klubbmöte på ABF.  Inlämning av kollektion digitala bilder och på 
           sikt KM Etapp 3 
 
Söndag 30 oktober kl. 18.00   Klubbmöte på ABF.  Redovisning av KM  Etapp 3. Inlämning av   
                   digitala bilder med tema till KM  Etapp 4 
 
Söndag 27 nov. kl. 18.00          Klubbmöte på ABF.  Redovisning av KM  Etapp 4 

På begäran tar jag med kalendern, så 
långt den är klar, för hela året. Fylls 
på eftersom uppgifter kommer in. 
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Hej!  

Nu börjar ljuset komma snön är här och ett bra vinterväder. Dags 
att fota snö, snöflingor, frost, is och alla vinteraktiviteter som pågår. 
Pröva på att fota i Ladänge och Gustavsbergsbacken och ta ett fika 
i” tornet”. Vinterparken i Östersund är igång och det finns massor 
med fotoobjekt och fotoprojekt att förverkliga. Kanske dags att ta 
möjligheten till ett ”Julkort” för 2016. Det är inte säkert att vi har 
snö i december. 

Välkomna till ”Fotofika” på Svenssons Kafè. 3:e torsdagen varje må-
nad kl. 17.30 träffas vi där. Vi sitter kvar till kl. 19.00 när dom 
stänger. Kombinera fotofikat med att fota före eller efter fikat. Kon-
takta andra kompisar och intresserade och bjud in dom att fika med 
oss! Vi har också möjlighet att hänga bilder på väggen i rummet till 

vänster när man kommer in. Meningen är att vi tar med oss bilder (ramade A4) vid fotofikat och 
byter ut mot nya bilder. Vi träffs på Svenssons. 

I början på mars har vi en bildbedömning att göra. Frågan togs upp vid årsmötet och det fanns 
några intresserade. Vi återkommer med exakt datum för bild bedömningen när vi fått bilderna 
från Skara fotoklubb. 

Sista lördagen i maj har vi möjligheter att visa vad vi kan genom att delta på ”slak lina” en fotout-
ställning på Gamla Tingshuset. I år har man tänkt att man även skulle visa bildspel som vi själva 
har gjort. Dags att sätta sig vid datorn och göra bildspel att visa. 

Sammanfattningsvis: 

28 februari månadsmöte med inlämning av bilder till vår egen klubbtävling. Samt inlämning av 
bilder till distrikts tävlingen i Ljusdal, DIFO. 

 I övrigt gäller bilder att hänga i ABF:s fikarum. Bilder till Svenssons (A4 ramade). Vi återkommer 
också med ett projekt där vi kan hänga bilder och sälja. Utställningsbilder till Jamtli 6 juni: 

Hälsningar Orvar Dahlberg 

Påminnelse!  DIFO och Klubbtävling del 1 
På månadsmötet 28 feb är det sista chansen att lämna in bidrag till DIFO 2016 och Klubbtävling 
del 1. Digitala bidrag till DIFO samt Klubbtävlingen, (som är digitala bilder) skickar ni som van-

ligt med e-post till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se. OBS! Även påsiktsbilder till DIFO ska 
åtföljas av en digital kopia, (samma regler som för RIFO). Påsiktsbilder till DIFO kan lämnas på 
mötet. 
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Lightroom-tips 
 

Här ett litet men tidsbesparande tips som gäller Justeringspenseln. Det är även tillämpligt på 

Övertoningsfilter och Radiellt filter. 

Ni har säkert råkat ut för att effekten av de justeringar ni gjort blev lite för kraftiga, raderat ju-
steringen och börjat om från början. För Justeringspenseln är det ju inte bara det som man dra-
git i de olika reglarna som är jobbet utan även penslandet för att täcka just det område i bilden 

som man vill påverka. Om ni tittar lägst upp till höger i panelen så ser ni en liten triangel. 

Klicka på triangeln så kommer det 
fram en regel som heter Mängd och 
panelen krymper ihop. Markera se-
dan den justeringsyta som du vill 
ändra på genom att klicka på den 
vita punkten som markerar ytan 
och mängdregeln blir aktiv. 

Nu drar du regeln till vänster om du vill minska på effekten och till höger om du vill öka på ef-
fekten. Ofta räcker det med denna efterjustering och man slipper det stora arbetet med att göra 
om allt från början. 

Sven Olof Färnström 
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Inga-Lill Fredriksson fick en kompis bland gräsänderna i Badhusparken. Här har hon över-
satt hennes funderingar. 

Tillsammans vid Badhusparken  

Vart ska ni?  

Jag kommer!  

Där nere är ni ju.  

Jippi, där finns ett vattenhål!  

 Härligt att sträcka på halsen och njuta!  
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Här vill jag ge ett tips för oss fotointresserade, att använda väntetiden till att doku-
mentera en gedigen hantverkare i verksamhet. Ta med kameran till verkstaden eller 
andra verksamheter med väntetid. 
 
Hos Ulf på Östersunds bil & motorverkstad, äldsta verkstaden i stan, passande en äld-
re bil. 
 
Här nedan visar jag några av de bilder som jag tog i väntans tid! 

Text och foto Anders Ridzén  
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 Som fotograf vill man ju gärna fota högt och lågt, smalt och brett och gärna 
i lite ovanliga vinklar. Den här gången visar jag tre bilder med skilda motiv och varierande foto-
vinklar. 
 

Den första bilden visar Verkö 
Slott i vinterskrud. Det är ju 
inte ofta man får tillfälle att 
fota från den vinkeln och några 
meter ovan fotoobjektet. Detta 
ger ju ett helt annat intryck än 
om man fotar på markplan. 
Det ena förtar ju inte det 
andra, men att någon gång få 
tillämpa ”helikoptersyn” känns 
upplyftande. 
 
 

 

 

Den andra bilden visar ett ymnigt 
snöfall över ett antal lökforma-
de  takkupoler. Jag tycker att mo-
tivet andas Ryssland på något 
sätt. 
Men sanningen är att jag fotade 
över planket till Fokets Park i 
Malmö den 20 november 2015. 
 

 

 

 
Den tredje bilden visar en trapp i ett konditori i Malmö vid 
samma tid som den föregående bilden. Jag fascinerades av 
trappans slitage. Tog några bilder och tyckte att den berätta-
de något. ” Här är det många fötter som har passerat, på väg 
upp, på väg ned.” man kan ana ett antal olika färgtoner i 
kanten på slitaget. 
Trappen har målats om ett stort antal gånger, man slitaget 
har fortsatt även en bit in i trävirket. 
”Vad finns där uppe?” Så där kan jag hålla på att tänka om 
en bild, men det är väl bäst att trappa ner dessa funderingar 
och börja fota i stället. 
 
Text och foto: Dick Enebro 



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 stör-

re 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 vit oklistrad              140 kr/sr  
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KONTAKTSIDAN 

Styrelsen 2016 
 
Ordförande: 
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 
 
Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23  
 
Sekreterare: 
Marie Madsen 072-322 79 39  
Reinhold Skoglund 070-621 05 50  
 
Ledamöter: 
Jan Johansson072-233 25 15  
Björn Englund 070-254 25 21 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
 
 
Suppleanter: 
Leif Pettersson 070-329 19 63 
Dick Enebro 070-230 45 57  
 
 
DIFO-ledamot: 
Kerstin Andersson (Vill gärna ha in synpunkter  
som rör Mellannorrländska distriktet) 
 
 
 

 
 
Ansvarsområden: 
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: 
Björn Englund 070-254 25 21 
Reinar Persson 070-600 84 63 
 
Valberedning: 
Roland Eriksson 070-545 37 48  
 
Kontaktman utställning på Jamtli: 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
 
Revisorer: Arne Eskilsson 
 

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 
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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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