
September 2016 

BLÄNDAREN 
Kalendern  2016 

Deadline för oktober 23/10 

 
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 
 
Lördag 26 november       Jubileumsfest! 

Vi efterlyser fortfarande bilder! 

I samband med vårt 40-årsjubileum efterlyser vi bilder och anekdoter från 
klubbens verksamhet. Har ni några bilder, oavsett kvalitet, skicka in dem 
till: sbfk40@gmail.com så tar vi hand om dem och gör ett bildspel. Allt är 
välkommet, döp gärna bilden med namn på dem som är med om ni vet det.  

Vi efterlyser också dokumentation från de tidiga åren, 1976 till 1983. Är det 
någon som har någon pärm eller papper om verksamheten så vore det top-
pen.  

1 

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? 



Efter att ha sett Göran Strands bildvisning om astrofoto på 
biblioteket, lockade Vintergatan ut oss en sen kväll i veckan. 
För att testa, som vi sa, Orvar och jag. Med kaffe i termosen 
och bullar i ryggsäcken, placerade vi oss ute på en nyslagen 
åker. 
Till en början visade sig månen i praktfull storlek och lyste 
upp hela himlen.  
Alldeles för ljust för att fånga någon Vintergata. 
När så molnen drog in blev ljuset bättre, men naturligtvis dol-
des då även stjärnhimlen. 
Lärdomar:  
Månen i ny/nedan.  
Molnfritt. 
 
    Text/foto: Kjella 

Pär Leijonhufvud  bidrar med några bilder 
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Min son hade köpt biljetter till Djurgårdsmatchen, så där satt jag mitt ibland kommenterande och 
skanderande åskådare. Riktigt trevligt, faktiskt. Trots att repriserna är mycket bättre framför tvn. 
Självklart hade jag med kameran. En liten kompaktkamera. Vid frisparksläge framför Djurgårds-
målet ställde jag in kameran på seriebildtagning och tänkte att kanske... Frisparken gick och jag 
tryckte av. Så mycket av seriebild var det nu inte frågan om. Långt mellan bilderna om man så sä-
ger. Den första var vid ansatsen att skjuta och den andra var vid fullbordat mål. Men den bilden, 
på målet, blev å andra sidan en fullträff! Målvakten står som fastspikad i gräset och bara ser bol-
len passera förbi och rassla in i nätet. Matchens enda mål. ÖFK vann med 1-0 och jag också. Bil-
den får titeln Struten.               

Sportfotografen 

Ingen fisk, men stor fångst. 
Precis när jag hade fiskat färdigt up-
penbarade sig norrskenet på natthim-
len.  
Jag var tvungen att stanna längs vä-
gen och bara beundra skådespelet.  
Som tur var hade jag en liten kamera 
med.  
Med handhållen kamera och en se-
kunds slutartid, lyckades jag få till 
hyfsade bilder,  
med lite spår av mänsklig aktivitet i 
förgrunden. 
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Text/foto: Kjella 
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Nu kan det bekräftas! 

Två medlemmar har varit på Irland för att förkovra sig i öltappning på Guiness Academy. De blev 
naturligtvis diplomerade och  kan nu hävda sig på öltappmarknaden. Det är dock inte känt om de 
ämnar ägna sig åt denna sysselsättning i framtiden, det är en fråga om någon är villig att betala 
vad det kostar att anlita dessa experter. 



Vi gjorde en utflykt till Röros 
Röros är inte som en vanlig liten småstad, det är som att vandra runt i ett 
museum, som det gamla stadskvarteret på Skansen i Stockholm, fast myck-
et intressantare och levande. Resan dit gick över Flatruet. Vackert väder 
och Helags visade upp sig från sin fina sida. 

I slutet på 70-talet besökte vi He-
lags för första gången på en vand-
ring Ljungdalen - Storulvån. Då 
gjorde vi en dagstripp upp och runt 
glaciären. Våra döttrar var då 4 och 
7 år gamla. Uppe på toppen var det 
helt vindstilla. 

Vi anlände till Röros en fredag ef-
termiddag. Rum var bokat på Ål-
byggården, i fjöset, granne med kyr-
kan. Eftersom det var sen eftermid-
dag frågade jag värden om hur 
länge affärerna hade öppet. Man 
brukar ju stänga tidigt i Norge. Men 
svaret blev: "Det är öppet till mid-
natt". Det visade sig att vi valt att 
besöka Röros den sommar-fredag 
när hela stan hade öppet till mid-
natt och det hände en hel del på 
stan. 

Att bo i fjöset var helt OK, rekom-
menderas.  

Ett antal välrenoverade och välput-
sade gamla jenkare ställdes upp för 
allmän beskådan och vid Domusgal-
lerian spelade man dragspel.  
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Här följer några bilder från mitt första besök i Röros, i mitten på 60-talet då 
det var Tri-X som gällde och från nutid. 

Kyrkan mitt i byn gäller verkligen här. Tänkte inte på det gamla fotot när 
jag tog den nya bilden. Hade varit kul med samma vinkel.  

Det gamla huset på s/v-bilden har jag letat efter vid mina senaste besök i 
Röros utan att lyckas hitta det. Jag kommer ihåg att när jag tagit bilden och 
sänkte kameran för att gå vidare så öppnades dörren och en gammal gum-
ma tittade undrande ut. Huset verkade byggt för henne, hon var kanske 1,5 
m i strumplästen och takfoten var högst 1,6 m över marken. Den nybyggda/
renoverade byggnaden visar att norrmännen är duktiga på att behålla den 
"gamla" stilen. 

Vid nästa besök ska jag söka upp några av de gamla fotoplatserna från 60-
talet. 

/Sven Olof Färnström 
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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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