Januari 2022

BLÄNDAREN
För att ni ska bli påminda om vad som händer den närmaste tiden publiceras kalendern i
fortsättningen på första sidan.

30 januari Månadsmöte kl.18.00 via zoom. Mats Borgström börjar mötet med
att berätta om “Arbete i förening”
31 januari Sista dagen för inlämning av digitala bilder till RIFO.
http:/svenskfotografi.org/laddaupp

7 februari “Ut och fota” via zoom kl 18.00 Vill du också gå med så kontakta
Sven Olof
26 februari Inlämning av bilder till DIFO
27 februari Årsmöte via zoom kl 18.00
28 februari Inlämning till KM 1. Fritt val, digitalt. Skickas till
tavling@storsjobygdensfotoklubb.se
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Hej allesammans!
Hoppas, att ni mår bra i dessa underliga tider, när var och varannan får covid-19 eller
sitter i karantän.
Har verkligen sett fram emot att få träffa er på ABF på söndag. Men tyvärr blir det inte
så. Nu får vi ses via zoom istället. Sven Olof har redan skickat ut länken för mötet. Mats
Borgström, ABF, är först ut. Han kommer att prata om, hur det är att jobba i förening
och styrelse.
Men skam den som ger sig. Nu får vi hoppas och tro, att vi kan ses "på riktigt" på årsmötet den 27 februari istället.
Vi får glädjas åt, att vi i alla fall kunde umgås under ett par månader i slutet av året. Det blev både studiebesök, studiecirklar och fikaträffar. Så här i efterhand kan vi konstatera att just fikaträffarna blev viktiga.
Vi fick möjlighet att ses, umgås och ha trevligt några gånger. Men vi går mot ljusare tider, så snart ska vi
om inte annat kunna ses utomhus. Har sagt att jag ska skicka ut ett mejl, när man har lovat bättre väder, så
att vi kan träffas vid grillplatsen på Jamtli för att grilla, fota och ses öga mot öga igen. Kom gärna med fler
förslag.
Thomas Karlsson har varit i kontakt med Strömsunds fotoklubb. Han kommer att berätta om det på söndag.
Vi planerar också att åka dit, när möjligheter ges.
Klubben har köpt en dator för att kunna visa bilder och ge en presentation om klubben på olika platser i
centrum. Det blir i första hand skyltfönster. Så nu ber vi om bilder. Massor av bilder! Thomas kommer att
meddela om bildstorlek och annat vi måste tänka på.
"Ut och fota" fortsätter som vanligt. Nästa tema är "Geometriska figurer". Vi träffas via zoom den 7 februari kl.18.00 och visar upp, vad vi lyckats åstadkomma. Är du inte redan med, så anmäl dig till Sven Olof,
om du är intresserad.
På grund av corona så har vi alla varit tvungna att tänka om på gott och ont. Något som ibland faktiskt kan
sluta riktigt bra. Fick ett mejl från MND (Mellannorrländska distriktet) i helgen. Här berättade man, att fem
distrikt i Sverige har gått ihop för att hjälpas åt på olika sätt. Man kommer att ha ett zoom-möte den 22 februari. Ska bli spännande att höra vad man kommer fram till. Så förhoppningsvis kan jag berätta lite mer på
årsmötet.
Jag vet, att många av er inte tycker om, att jag pratar om RIFO, DIFO. och KM. Men nu tänker jag göra det
i alla fall. Sista chansen att skicka in bilder till RIFO är nu. De digitala bilderna skickas senast den 31 januari. Maxlängd 1920 pixlar. Maxhöjd 1080 pixlar. 2 MB. Max 4 bilder eller 3-5 bilder i kollektion. Du går
in på http://svenska fotoklubbar.org/ladda upp. Bilderna till DIFO skickas senast den 26 februari till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se. Samma regler som på RIFO. Max 3 bilder utan titel. Om du vill skicka
in påsiktsbild så kontakta Sven Olof. KM blir bara digitalt p.g.a.pandemin. KM 1 ska lämnas in senast den
28 februari till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se. Max 3 bilder .Max 2000 pixlar för längsta sidan. MB
1,5.
Som tur är, så är inte DIFO och RIFO förrän i maj. Då hoppas vi, att man kan åka till Ljusdal resp. Uppsala. Jag åker, om det inte är några restriktioner. Hoppas, att du vill hänga med.
Vi ses digitalt på söndag. Till dess - ha det bra.
Kerstin

Kaprifol Bohusläns landskapsblomma

Foto: Kerstin Andersson
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Jag är till hälften bohuslänning, så det är kanske inte så konstigt, att jag älskar detta landskap. De senaste

åren har jag dessutom haft turen, att min dotter och måg har tagit med mig ner till Orust både en och
ibland två gånger per år. Så var det 2021.
Titta lite extra på bilden från Mollösund och bilen. Jag blev tvungen att stanna till en stund för att se vad,
som skulle hända. Jo, paret, som stod på byggställningen och målade, kom ner, flyttade bort hindret, bilen
passerade och ställningen rullades tillbaka. Kontentan är, att det inte är lätt för varken husägare eller trafikanter här i semesterparadiset.

Lervik

Druvor

Mollösund

Mollösund Trångt

Text och foto: Kerstin Andersson
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Groda
Boxvikstunnel

Bland det bästa jag vet makrill

Farväl Orust för denna gång

Text och foto: Kerstin Andersson
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Speglingar i isen
Den lågt stående vintersolens speglingar i isen en eftermiddag i slutet av januari.

5

Foto Leif Pettersson
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Hej. Jag har flera SV bilder från min första arbetsplats 1957. Jag tycker att man skall ta bilder på arbetsplatser de saknas ofta i vår historia.
Jag har tagit bilder på de flesta arbetsplatser som jag har arbetat på och vill inspirera andra att göra det .
Max Sievert lödlampfabrik Startades på slutet av 1800 talet i Sundbyberg. De började med att tillverka
lödlampor även kallade blåslampor. De tillverkade också fotogenkök. Dessa saker övergick senare till gasol .Mina bilder är bara från verktygsavdelningen där jag arbetade ett år. Där fanns svarvar, fräsmaskiner
och slipmaskiner.

Text/foto: Ingvar Alkemar
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Foto: Ingvar Alkemar
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Foto: Ingvar Alkemar
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Foto: Ingvar Alkemar
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Ut och fota tema skyltar
Vi senaste träffen med Utochfota-gruppen hade vi temat skyltar och hantverk. Här är några
av mina bilder på det första temat.

Så här blir det när man har glömt att tala om för skyltmakaren att det finns två ventilationsöppningar på väggen där skylten skall sitta.

Varför dela upp trä i olika fraktioner när de ändå
skall kastas i samma container

Undrar hur man gör när man ”fyttar”?

Man kan ju inte med bästa vilja i världen säga att den här egna skylten gör någon vidare
reklam för företagets förmåga att tillverka skyltar med motståndskraft mot tidens tand.
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Skylten med öppettider utanför Beijer berättar bara att på söndagar är
det stängt. Vill man veta när det är
öppet på vardagarna blir man blåst.

På tal om blåst

När det gällde det andra temat, hantverk behövde jag inte gå ut i blåsten utan kunde stanna
hemma och gå in i rummet intill. Där håller Ammi på att skapa en quilt av jeanstyger som
skall pryda en IKEA fåtölj.

Hmm kan den passa in där?
Bakgrundstygerna är färdiga och några av de
övriga delarna är klara och skall bara sättas
på plats
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Och få se nu var skall jag sätta in den här?

Resultatet av första dagens arbete

Nästa dag hade byn blivit flyttad och det har
tillkommit ett utkast till en väg m.m.

Vad slutresultatet blir? Ja det kanske ni får se i ett kommande nr av Bländaren

Text och foto Leif Pettersson
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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 betalas genom att sätta in beloppet på klubbens konto plusgirokonto
35 96 64-0.

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+ 70 kr/st
40 x 60 cm 120 kr/st
60 x 90 cm 240 kr/st
Kapaskiva förklistrad på en sida
A3 vit föklistrad (29,7 x 42 cm) 40:- kr/st
50 x 70 cm vit förklistrad 80:-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 2020
Ordförande:
Kerstin Andersson 0702943598

Ansvarsområden:
Hemsidesansvarig :

Kassör:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Leif Pettersson, 070-329 19 63
E-post

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

Sekreterare:
Björn Nilsson 070-6882233

Ledamöter:
Björn Englund 070-254 25 21

Tävlingsansvariga:
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

Revisorsuppleant:
Susanne Andreasson
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Materialförvaltare:
Reinar Persson 070-600 84 63

Valberedning:
Bo Magnusson 070-632 48 04

Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande)
Kerstin Andersson

Kontaktman utställning på Jamtli:
Thomas Karlsson 070-566 60 40
Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Suppleanter:
Kicki Näsström
vakant

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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