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BLÄNDAREN 
Kalendern  2016 

Deadline för aug 21/8 

 
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 
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Bildspel/bildvisning med eller utan musik! 

Ta med er och visa på våra månadsmöten, det är alltid intressant att få ta del av andras arbeten. 

Det går bra att ta med en sticka, så sköter Thomas och Reinar det tekniska om ni inte vill själva. 

Huvudsaken är att visa bilder!. 

Det är samma sak med Bländaren, vad är en fotoklubb utan bilder? 

Inför utställningen på Jamtli den 6/6 så kan ni få hjälp med ut-
skrifter och montering av bilder. Kontakta Reinar 
070/6008463 för att avtala tid.  



Till minne av Ingegerd Karlsson 
 

Ingegerd har lämnat oss. Hon skulle ha fyllt 88 år i juli. 
Hon har varit en av de mest aktiva medlemmarna i 

klubben. 
Ingegerd hade ett otroligt intresse för fotografi. 

Ofta ”lekte” hon med färg och form hemma i lägenheten 
och skapade lite kluriga bilder, som tilltalade 

jurys i både klubben och i DIFO, där hon var ett väl- 
känt namn i många år. Hon har även tagit 
hem årets klubbmästerskap ett par gånger. 

Ingegerd framkallade och förstorade alla sina bilder 
hemma i garderoben. Sköljningen skedde i badkaret. 
Ingegerd var tävlingsansvarig i klubben under 5 år 

tillsammans med  Björn Englund. 
Ingegerd var alltid med där det hände något. Det hon 

uppskattade mest var våra utflykter under 
Kristi himmelsfärds-helgerna. 

Och alltid fotade hon,. Satte sen bilderna i album 
 och skänkte dem till klubben. 

Ingegerd var en av de första  medlemmarna, 
som jag lärde känna, när jag började i klubben 2001. 

Det har varit 15 år med många skratt. 
Tack. 

 
Kerstin Andersson 

 
PS. Bilden är tagen i april i år. DS 
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Ordföranden har ordet. 

Hej!  

Sommar och ledigt! 

Massor med lättillgängliga fotoobjekt och fototillfällen. Bara man 
har en kamera med sig. 

Det är kanske macrofoto av fjärilar och orkidéer, blommor och an-
nat smått som är nära till och inte rör sig så fort. Ett lämpligt mac-
roobjektiv en macrolins eller mellanringar. Ett bra stativ som man 
kan använda nära marken, kanske knäskydd underlättar. Ja det är 
dags att planera in några fotoutflykter i sommar. Många av oss tar 
fram teleobjektivet för att fånga fåglar, rådjur, älg eller björn! 

Vi bor ju i ett vackert landskap så varför inte planera in en utflykt till något naturskönt ställe i 
vårt län. Ett stativ och en lämpligt vidvinkelzoom t.ex.  12-24, 17-40 eller ett objektiv med fast 
brännvidd, 35 el 50 mm. Sjöar, vattenfall, fjäll, skogsmarker, ja vi har ju hur mycket natur som 
helst att fotografera. 

Vi har ju börjat få många båtar i storsjön. Segelbåtar, vattenskotrar, brädseglare, kanoter. Varför 
inte fånga några vita segel med fjäll i bakgrunden? Det är inte alla ställen i Sverige som man kan 
fota fjäll och segelbåtar eller vattensport samtidigt. 

Ja för att ge lite mer inspiration så finns det sommar sporter som man kan fotografera. För att inte 
nämna fotboll så har vi klättring, golf, boule, paddla och cykel. 

Jag hoppas att dessa rader skall inspirera till en givande fotosommar och vi starta upp verksamhe-
ten igen i augusti. 

 PS missa inte månadsmötet söndagen den 29 maj på ABF kl. 18.00 

Med vänlig hälsning Orvar Dahlberg 
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Fölet väntar på att få komma ut 

Bokföring, Per-Albintorpet, Jamtli 

Foto: Reinar Persson 



DIFO 2016 i Ljusdal 
 

Årets DIFO anordnades av Ljusdals fotoklubb i år. 
Tidigt på morgonen den 24 april kom Sven Olof Färnström, Leif Pettersson och Håkan Fager-
ström och plockade upp mig I Bräcke. Naturen var åter vit, men efter Ånge blev det barmark, 
och i Ljusdal fick vi även se några få blommor. 
Marianne och Bert Persson hade redan åkt ner tidigare och övernattat på vandrarhemmet. 
 
Dagen började kl. 10.00 med kaffe och smörgås i Ljusdalsbygdens museum. Därefter hölls 
stämman. 
Redovisningarna av påsiktsbilderna gjordes av Leif Andersson och de digitala bilderna av Lars 
Lööv. 
Klubbmedlemmar, som fått tilldelats diplom,var: 
Påsikt svartvitt  –  Leif Pettersson och Sven Olof Färnström 
Påsikt färg  -  Håkan Fagerström, Inga-Lill Fredriksson och Reinhold Skoglund 
Digitalt  -  Annika Thunström, Dick Enebro, Sven Olof Färnström, Marianne Persson, Bert 
Persson, Roland Eriksson och Håkan Fagerström   
 
Efter lunch förflyttade vi oss in i en liten del av museet, där man förvarar en mängd kameror 
och annat, som  har tillhört Rehnströms fotografiska AB. Här berättade Björn Hasselberg  om 
verksamheten, som pågått i mer än 150 år. Det är Sveriges äldsta familjeföretag inom denna 
bransch. 
Hemresan avslutades på Glassbaren i Bräcke. Inte helt fel på en trevlig dag. 
 
Vid pennan 
Kerstin Andersson 
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Christer Ohlsson har bidragit med några bilder 

Efter regnet 

Lillsjön 



RIFO 2016 i Bollnäs 
 

Vilken underbar Kristi himmelsfärds-helg! 
Fantastiska bilder och möten. Fantastiskt väder. Ja, allt var toppen. Stortrivdes verkligen. Ser 
redan fram mot RIFO 2017 i Uddevalla, den 19 – 21 maj. Du följer väl med? 
Tog tåget till Bollnäs fredag kväll. Kom fram lagom till förtäringen i Lokomotiv!? Galleri loko-
motiv – Hälsinglands fotografiska mötesplats. Gick tillbaka hit för att ögna igenom utställning-
en under lunchpausen. 

 
 
 
 
 
Bodde på Scandic hotell. Se viken utsikt jag 
hade från mitt hotellfönster! 

 
 
Lördagen började med årsstämman. Här utlovade 
bl.a.Sundsvalls fotoklubb, att de anordnar RIFO 
2017. Nära och bra. 
 
För första gången hade man en bildspelsklass. 
Det kom in 23 bidrag. 5 blev uttagna. 
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Eftermiddagen avslutades av Anders 
Geidemark, som visade egna bilder. 
Men före det hade han 
redovisat den digitala klassen kollek-
tion. 
 

Det blev en otroligt trevlig kväll med nya 
vänner för min del. Man delade även ut flera 
förtjänsttecken plus medaljer till ett par 
medlemmar, som tävlat i de internationella 
salongerna. 

Anders Geidemark  

Söndagen började med bildvisning av Elisabeth Englin, en av jurymedlemmarna. Hon tog oss  
med från Hälsingland och till Färöarna längs breddgrad 62. 
Därefter följde redovisningen av den största klassen – enstaka digitala bilder. Här hade Håkan 
Fagerström med en bild  - ”Tack för maten” . En vacker ugglebild. 
I ungdomsklassen, som numera bara har en digital klass, hade man fått in 55 bilder från 15 fot-
grafer. Här ”utmärkte” sig två fotoklubbar – Ljusdal FK och Hyssna FK. De tog hem samtliga 
medaljer och antagningar. Olina Öhrn blev Årets ungdomsfotograf. Roligt var också att tre ung-
domar fanns på plats. 
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Årets fotoklubb blev Skara FK. 
 
Lite statistik: 
Grupp A kollektion påsikt            137 kollektioner 
Grupp B kollektion digital           226  kollektioner 
Grupp C  enstaka bilder påsikt     163 fotografer 622 bilder 
Grupp D  enstaka bilder digital    307 fotografer 1200 bilder 
 
3174 bilder från 368 fotografer i 65 klubbar samt 23 bildspel 
 
Om 9 månader beställer jag min tågbiljett till Uddevalla. Du följer väl med?  Det här var mitt 
sjätte RIFO, och det blir bara roligare och roligare. 
 
Önskar er alla en fin fotosommar.. 

Text och foto: Kerstin Andersson 



Kollektionstävling 

Nästa etapp i klubbmästerskapet är en kollektionstävling. Etappen går i två klasser, digital och 
påsikt med poängutdelning i båda klasserna. Inlämning på månadsmötet i september. Då kollek-
tionstävlingar är lite svårare har vi satt poängen högre än för enstaka bilder. 10 poäng för antagen 
kollektion och 4 poäng för inlämnad men ej antagen. Det blir alltså många poäng att tävla om. 

Nu har det kommit en del frågor om vad en kollektionstävling är för någonting och jag skall försö-
ka att svara här och ge en del exempel.  

Kortfattat: En kollektion är minst tre bilder som på något sätt har en gemensam nämnare. 

Till exempel tre stycken träd i svartvitt 

Eller fyra stycken stenvalvsbroar 
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En veteranmotorcykel i olika vinklar är ett annat 
exempel på kollektionsmotiv om man är intresse-
rad av sådant. Eller bara har råkat följa med 
några kompisar som är insnöade på tvåhjulingar 
till ett museum. 

Lägg märke till bromsen, en träkil som vid behov 
trycker mot remhjulet. Fransk ingenjörskonst 
från nittonhundratjugotalet. 

Rosa stolar. Bildkomponenter i en speciell färg 
kan vara ett sätt att binda ihop bilder till en 
kollektion. Det är egentligen bara fantasin som 
sätter gränser. 

Nu ser vi fram emot många spännande kollek-
tioner till nästa etapp i klubbmästerskapet. Ni 
har gott om tid, ja faktiskt hela sommaren och 
en bit in på hösten. Inlämningen är inte förrän 
på septembermötet. Men vänta inte för länge 
börja planera redan nu. 

Tävlingsgruppen genom  

/Leif 
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Hängning pågår 

Fotoklubben hade fått möjligheten att hänga bilder på Jämtfaldshuset. Det blev sammanlagt 16 
fotografer som ställde ut 30 bilder. Hängningen var fredagen den 15 april och utställningen är nu 
nerplockad, men vi har fått löfte om att återkomma i höst. Några bilder från hängningen. 

Kjella och Björn E hjälps åt 

Reinhold kollar att det hänger rätt 

Maritha och Roland hade tryckt sina på aluminiumplåt, spännande 

Foto: Kerstin, Annika 



Barnbarn och sjöelefanter – höjdpunkter vid besök i Kalifornien  

För ett år sedan - i maj månad 2015- var jag och min man i Kalifornien för att hälsa på dotter 
med familj. 

 

 

Att få träffa barnbarnet Solan ”in the real life”, som 
då var fyra månader, var förstås absoluta höjdpunk-
ten.  

Men ……. att få se dessa maffiga och 
härliga sjöelefanter stod inte så långt 
efter. 

Vi stötte på sjöelefanterna vid vår biltur längs med Highway 1 som är den väg som går alldeles ut-
med Kaliforniens kust; utmed sandstränder och klippkanter, förbi berg och genom skogar. Vid San 
Simeon, mitt emellan Los Angeles och San Fransisco hade vi turen att få träffa på dem. Och det i 
mängder! 

Sjöelefanterna höll nu på att ömsa skinn - bort med det gamla skinnet och nytt är på gång. Det är 
för kallt att ligga i havet för ungarna under denna tid, så de och deras ”mammor” samlas på strän-
derna. 
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Vid förra millennieskiftet var sjöelefanterna 
näst intill utrotade. De var färre än 50 kvar, 
när de i början av 1900 talet fridlystes i Mexico 
och USA. Antalet har nu växt till mer än 
200 000 sjöelefanter, varav 23 000 håller till 
här vid San Simenon. Ca 5 000 ungar föds där 
varje år. 

Dessa sjöelefanter kan bli nästan 5 
meter långa och väga över 2 ton. När 
ungarna föds väger de ca 30 kg. 

Sjöelefanten tillbringar nästan 90 % 
av sin tid under vatten och endast vid 
två-tre tillfällen under året vistas 
den på land; vid parningen, när ung-
arna föds och när de byter päls. Ty-
värr fick vi inte se någon hanne med 
den säregna snabeln. Hannarna var 
nu ute till havs. 

Sista kvällen var det fullmåne och då 
var vi på ”fullmoon-party” på Medita-
tion Mountain i Ojai utanför LA. Här 
dotter med man och son i solned-
gångsljus. 
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Bilderna tagna med en Canon kompaktkamera. Ingen fotoredigering - endast beskärning. 

/Susanne Andréasson 



Lennart Åkerblom har varit ute med kameran igen och hittat diverse intressanta motiv. 

Solnedgång från Hackås båthamn på Val-
borgsmässoafton. 30/4. Det är väl Oviks-
fjällen i bakgrunden!?  

 Inte så långt från Fäbodleden på promenadvägen Tor-
valla-Odensala, 4/5. Myrorna har hittat ett matställe!  
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Så några fågelstudier från Lillsjön. Är den 
nedersta en skägghakedopping, eller? 
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Så några stilstudier från Tysjöarna som verkar vara ett bra utflyktsmål om man är intresserad av 
fågelskådning. 

Kamera: Canon 70D. Objektiv: 17-85 & 55-250.  
 
Lennart Å 



Att blicka bakåt! 
 Med kamerans hjälp kan vi bli påminda om tider som har varit. 
Jag ska försöka beskriva detta med några nytagna bilder. 
 
 
Bild 1. beskriver tiden innan mobiltelefonen. Jo, det är sant. Det 
fanns så kallade telefonkiosker placerade på lämpliga platser. De 
var försedda med moderna mynttelefoner. Det var bara att stoppa i 
lämpligt antal mynt, därefter lyfte man bara luren, vilken var för-
bunden med en sladd till den väggfasta telefonapparaten. Då fick 
man en ton som innebar att det nu var klart att slå  det önskade 
numret. 
Detta gjorde man genom att stoppa ett finger i en sk. nummerskiva 
vid önskad siffra mellan 0 och 9 samt dra den till ändläget. 
Detta upprepades till dess hela numret var slaget. 
Detta kan i dag tyckas svårt, men med lite träning fungerade det 
alldeles utmärkt.  

Bild 2. visar ett exempel på en bensinmack där man 
fortfarande hade servicepersonal. Av dessa kunde man 
få hjälp med tankning, kolla oljan, påfyllning av olja, 
fylla på luft i däcken och ibland även få vindrutan put-
sad. Den äldre bilen på bilden  är en Volvo PV444. 
Årsmodell 195..? 

Bild 3. visar hur det kunde se ut invändigt i en 
äldre buss i trafik. Lägg märke till inredningen 
nästan helt i trä, chaufförens placering nästan 
mitt i bussen. 
Inga sittdynor  eller säkerhetsbälten för passage-
rarna. Chauffören bär kassan i en axelremsväska. 

Bild 4. visar en del av Berlinmuren som bevarats. Just den-
na del av muren minner om en väldigt uppmärksammad 
händelse. Nämligen när USA:s president J-F Kennedy vid 
sitt besök i Berlin myntade  
uttrycket ”Ich bin ein Berliner” Jag var där i april i år.  
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Text och bild: Dick Enebro 
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Droppfotografering 
 
Att fastna för fotografi som hobby är väl ganska enkelt men akta er för att börja med droppfoto-
grafering för då fastnar man på riktigt. 
Det började med att jag såg bilder i en fototidning och ville prova då jag blev fascinerad av att 
dropparna får olika skepnader. 
Vi åkte på Jula och inhandlade hel del grejer som vi monterade till en ställning sen vad det bara 
att sätta igång med att fota. 
Rolle var det inga problem med att få med i mina idéer. Tror faktiskt att han även är intresse-
rad. 
Upptäckte att det inte var så enkelt med att få dropparna som jag ville, det vill säga på bild och 
många tusentals bilder har hamnat i papperskorgen. 

  
Man glömmer tid och rum när man sätter igång med att fota droppar och tiden flyger iväg. Det 
tar tid och man måste ha tålamod och lite fantasi när det gäller bakgrund. 

 

Bästa bilderna har jag lyckats med i ett mörkt rum, bländare på 16 och ISO 200. 
Blixt, stativ och trådutlösare är ett måste. 



Det finns en massa prylar att köpa på nätet om man vill kunna styra dropparnas hastighet och 
storlek. Så en del av de droppbilder som finns ute på nätet är omöjliga med en plastpåse och ett 
hemmabyggt stativ från Jula. Fast det är klart de kanske har någon begagnad droppapparat på 
sjukhuset man kan få köpa billigt. 

 
Resultatet blir rätt ofta överraskande, ingen bild 
blir lik en annan. Så de flesta bilder är unika. 
(Speciellt de tusentals som åker i papperskorgen.) 
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Text o foto: Maritha Hovdeby 



Sångsvanar vid Tysslingen 

Tysslingen är en liten sjö strax utanför Örebro. Vid denna sjö rastar flera tusen sångsva-
nar varje år under flyttningen norrut. I år har man räknat till över 4500 svanar under en 
och samma dag. Anledningen till att svanarna stannar till just här är naturligtvis mat. Man 
matar svanarna med sädeskorn. Jag har varit där vid ett par gånger tidigare när jag varit 
på genomresa, men inte sett en enda svan på grund av att det har varit vid helt fel tid-
punkt. Vid påsk i år hörde jag på radion att det var högsäsong där, man hade räknat in 
över 4000 svanar och Anita och jag bestämde snabbt att åka ner.  

Vi var i Örebro under tre hela dagar och jag tillbringade ett par tre timmar vid sjön varje dag. Det är inte bara sång-
svanar som uppehåller sig där. Där fanns flera gåsarter, tofsvipor, tranor, gråhägrar, mm. Jag kunde också se två 
havsörnar cirkla omkring högt ovanför sjön, helt utanför meningsfullt fotoavstånd.  

Ett gäng sångsvanar under inflygning.  
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En svan ger sig av. Svanarna gör som alla andra stora fåglar. De startar och landar alltid i motvind, precis som männi-
skans egen uppfunna flygande apparat, flygplanet, oftast gör.  



Synd att den nedersta svanen inte flög ett par decimeter lägre.  

Man fick många chanser att fota svanar i rörelse, då någon eller några alltid var i rörelse. Små flockar kom utifrån 
och landade och andra gav sig iväg.  
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Det var inte bara sångsvanar som var värda att fota. Det fanns enorma mängder kajor där också, som då och då flög 
omkring i en tät flock. De var garanterat över 500 individer. Det var ganska mycket folk på plats för att beskåda sva-
narna och de övriga arterna som fanns där. Medan jag själv var i full färd med att fota kajorna hörde jag bakom mig 
av en skådare som spanade i kikare:  

-Kolla, kolla. Ser ni duvhöken som tog kajan? 

-Var då? sa någon annan.  

-I nedre vänstra kanten av flocken.  

Naturligtvis såg jag inte den händelsen, då jag var fullt upptagen med att ta bilder på kajorna och siktade in i centrum 
av den tjocka flocken. Jag tänkte att händelsen nog kan finnas med på någon av bilderna, men när jag senare gick ige-
nom mina kajflockbilder visade det sig att där fanns ingen duvhök. Jag hade siktat för mycket in i flockcentrumet.  

Reinhold Skoglund, Brunflo 
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Uthyrning 

Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två veck-
or. 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 be-
hövande 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 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. 

 
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 tillba-
ka 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/st  

Allmän info 



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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