Maj 2022

BLÄNDAREN
31 augusti kl.18.00 Månadsmöte

Stadsvandring

Foto: Kerstin Andersson
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Hej Fotovänner!
Sista månadsmötet innan sommaren så kommer vi ha en grillkväll på Bynäset tisdagen
31 maj 18:00. Du fick kallelsen 11 maj. Så ta med dig något att grilla och gärna en grillpinne. Det finns säkert spännande saker att fotografera där.
På nationaldagen 6 juni så ska vi ha en fotoutställning på Jamtli. Den första efter Coronan! Ta med dig
några bilder att visa upp! Sedan så behöver vi funktionärer som kan representera klubben på plats där.
Vi startar upp klockan 9. Du kan läsa mera i utskicket 23 maj om detta. Om du behöver hjälp med att
ta fram bilder så läs i mailet vilka du skall kontakta.
Vi har nu träffats två gånger i studiecirkeln om makrofotografering. Det har varit givande. Sista
gången kommer vi att träffas utomhus för att kunna praktisera vad vi har lärt oss.
Sedan så har vi bestämt att till hösten så kommer vi ha månadsmötena sista tisdagen i månaden 18:00
som vanligt på ABF. Vi tror att det blir enklare att träffas en vardag. Många är upptagen på helgerna.
Vi startar upp den 30 augusti. Det kommer en kallelse efter semestern.
Hälsningar Thomas Karlsson

Citat

Foto: Kerstin Andersson
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Vårtecken
Inför senaste mötet med Ut och fota gruppen hade vi vårtecken som tema. Här är några av
mina bilder från det mötet.

Isen har börjat smälta bort och träden speglar sig i vattnet i dammen vid Odenskogsvägen/Hagvägen.

Vattensamlingarna som snösmätningen har skapat gör att det blir svårare att ta
sig fram på gångvägarna i bostadsområdet.
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Ett efterlängtat vårtecken, snöhögarna som har bildats under vintern smälter bort.

Ett annat efterlängtat vårtecken. Den av våra svenska blommor som kanske är mer känd
under sitt latinska namn Tussilago, än under sitt svenska namn: Hästhov

Blåsippan är en annan av vårens budbärare
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Ytterligare ett vårtecken som många, kanske framförallt villaägare, väntar på är lastbilen
med blomplantor som kommer och parkerar vid Odenhallen i slutet av april.

Text och foto Leif Pettersson
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Stadsvandring med Gunilla Nilsson- Edler
Den 4 maj var det så dags för en stadsvandring. Vi var nio medlemmar, som samlades på
trappan till Rådhuset för att lyssna på all kunskap, som Gunilla Nilsson Edler gärna delar med sig. Det spelar ingen roll, hur många gånger man har gått dessa stadsvandringar. En del är helt nytt, medan annat har fallit i glömska, så det blir alltid lika lärorikt
och intressant.
Informationen började vid trappan, där man kan se stadsplanen i stenläggningen. Den som Johan
Törnsten ritade för mer än 236 år sen. Vi fortsatte in i Rådhuset för att vandra runt i
flera olika salar. Men vi blev också ombedda att hälsa på kung Gustav III.
Vi fortsatt till Gamla kyrka, där vi upptäckte, att en ny, stor stol var utplacerad. Det här
är inte bara en kyrkogård numera utan också en park
Promenaden fortsatt ner till Stortorget. Här fick vi lite information om olika utsmyckningar på Swedbankshuset, och att det har legat ett fängelse längst bort på Prästgatan,
där sjukhuset ligger idag. Vidare ner till Köpmangatan och sen upp mot Stjärntorget.
Hela tiden berättade Gunilla om byggnader och människor, som en gång har verkat i Östersund med omnejd.
Text och foto: Kerstin Andersson

På Rådhustrappan

Gunilla Nilsson-Edler

Väggmålning
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Stadsvandringen börjar

Hälsa på kungen

Sven Olof provsitter den nya stolen

Foto: Kerstin Andersson

Konstverket är ett examensarbete av elever
vid Centrala Verkstadsskolan i Östersund
1983
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DIFO i Ljusdal 8 maj 2022

Marianne och Bert Persson och jag har varit på DIFO. Vi började vår resa redan på lördagen, men vi
valde helt olika vägar dit. Paret Persson tog sin husvagn och styrde mot Härjedalen för att övernatta
i skogarna. Själv tog jag tåget till Ljusdal och vandrarhemmet Borrgården drygt 3 km utanför sta´n.
Rekommenderar verkligen platsen, som ligger alldeles vid Ljusnan.
Blev upplockad av Marianne och Bert på söndagsmorgonen. Varmt tack.
Ljusdalsbygdens museum var verkligen en perfekt plats att mötas på. Här hade man passat på att
göra en fotoutställning för allmänheten. Trevligt också att alla inskickade bilder visades upp. De uttagna bilderna hade en liten “plupp”.
Man hade också en elevutställning med titeln “Slöjd och bild”. Det var där, jag hittade citatet, som
jag har med. Tänkvärt i dessa tider.
Dagen började med kaffe/te och smörgås. MND:s ordförande Tommy Sjölund öppnade stämman. Det
viktigaste som togs upp var de nya stadgarna för distriktet. Här behövs ännu en stämma för att godkänna dem, innan de kan träda i kraft. Klubbarnas årsavgift höjs till 400 kr 2023. Hudiksvalls FK
tog på sig nästa års DIFO. Och det kommer att bli en fototävling även i sommar för alla medlemmar
Den enda jury som var på plats var tre kvinnor från Hälsinglands konstgille. De hade tagit på sig
färgklassen, men här haltade tyvärr redovisningen. Övriga resultat lästes upp av ordförande i Ljusdals fotoklubb.
Lunchen åt de flesta på Ljusdalsgrillen, som låg alldeles i närheten. Därefter blev det redovisning av
den monokroma klassen och prisutdelning. I år delades det ut 9 plaketter!
En trevlig dag med många fina bilder var till ända.
Text och foto: Kerstin Andersson
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Ljusdal

Rondell i Ljusdal

Kolare Per Nilsson-Öst

Borrgården

Vandrarhemmet

Foto: Kerstin Andersson
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Snart dags

Domare i klass C Hälsinglands konstgille

Marianne och Bert

Tommy Sjölund och Kjell Nilsson

Foto: Kerstin Andersson
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Klubbmedlemmarnas belönade bilder vid DIFO 2022 i Ljusdal
Klass C Påsiktsbilder Färg

Sven Olof Färnström fick alla
sina tre bilder i
klass C uttagna
och belönades
för detta med en
plakett
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Leif Pettersson
fick två bilder
uttagna i klass
C och belönades
med diplom

Ulla-Britt Johansson fick
en bild uttagen
i klass C och
belönades med
diplom
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Klass D Digitala bilder

Kerstin Andersson fick
en bild uttagen i klass D
och belönades
med diplom

Leif Pettersson
fick en bild uttagen i klass D
och belönades
med diplom

Sven Olof
Färnström
fick en bild
uttagen i
klass D och
belönades
med diplom
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RIFO i Uppsala 20 - 22 maj 2022
Än en gång har jag varit på RIFO. Mitt 10:de och som alltid lika trevligt och inspirerande. Tycker att
det är helt fantastiskt att kunna åka på dessa träffar. Nästa år blir det i Umeå. Kanske jag kan få
sällskap då??
Bodde alldeles i närheten av järnvägsstationen. Därifrån var det väl 800 - 900 m att gå till Slottsbiografen, där vi skulle tillbringa många timmar under helgen. En underbar promenad med mycket
blommor och grönt. Särskilt syrenerna doftade härligt. Gick förbi Fadimes plats och över Fyrisån på
blomsterklädd bro. En stor blommande kastanj hängde med sina grenar över vattnet. Kunde knappast ha varit vackrare.

Blommor vis Fadimes plats

Fadimes plats
Tulpaner vis Fadimes plats

Domkyrkan
Fyrisån

Text och foto: Kerstin Andersson
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Under fredag eftermiddag hade det varit en stadsvandring. Den hann jag inte vara med på. Men jag
var med på buffén på kvällen. Som avslutning fick vi gå upp en trappa till fotoutställningen. Blev fascinerad av alla fantastiska bilder och då främst kollektionerna. Flera av dem, som jag fastnade för,
hamnade i kategori “visning”. Och den som tog hem guldet förstod jag inte alls (var inte ensam om
det), så den fotade jag aldrig. Det som sätter krydda på sådana här tävlingar är, att man aldrig vet,
vad juryn gillar. Nästa gång med annan jury blir det sannolikt helt annorlunda. Därför ska man
skicka in de bilder som man själv gillar flera gånger.
Stämman hölls på lördag förmiddag. Inte så mycket nytt mer än att RSF kommer med ett nytt
medlemsystem till hösten. Så håll ögonen öppna, när det kommer något mejl från riksförbundet. Det
gäller dig och mig. Sist på eftermiddagen visade fotograf Claes Grundsten bilder ur sin senaste bok
“Landskapat”.

Dagen avslutades med en mycket god trerätters middag i trevligt sällskap och många utmärkelser.
Årets fotograf blev Tommy Lie, Fotoföreningen F´labb-Vännäs. Årets fotoklubb blev FK Kamera
Ängelholm.
Söndag förmiddag började med att Lumix ambassadör Thomas Örn Karlsson visade bilder och berättade om, hur han ser på bilder. Därefter redovisades både de enstaka påsiktbilderna och de digitala
bilderna.
En helg var till ända, och jag kände mig verkligen peppad för att åka hem och jobba med både kamera och dator. Nu eller aldrig!
PS. Glöm inte att skicka in bilder till Årsboken. 5 bilder utan tema. Slutdatum 10 juli. Du hittar alla
regler på riksförbundets hemsida. Lycka till! DS

RSFs nya medlemssystem

Sekretariatet

Text och foto: Kerstin Andersson
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Utställning

Old house Önska Tommy Sjölund Husum FK Diplom
Birds London 1990 Patrik Nilsson
Sundsvalls FK Guld

Maskros Tango Anna Almén enskild medlem Brons

Den vänstra kollektionen—diplom, övriga fick brons

Foto: Kerstin Andersson
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Oslo 2011 Åke Sundelin Åmåls FK Diplom

Nude pose Kenneth Friberg Folkare FK Brons

Åke Sundelin

Middag Sture och Siv Domeij och Sture Classon
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Foto: Kerstin Andersson

Mellannorrländska distriktets sommarfototävling

Mellannorrländska distriktets styrelse har härmed nöjet att inbjuda alla medlemmar i någon av Mellannorrländska Distriktets fotoklubbar att deltaga en
sommartävling med 2 teman.

1a tema: ”Sommar” Kyla
Vad betyder kyla?
• 1. köld, låg temperatur; brist på innerlighet eller värme: känslokyla; sinnesnärvaro, behärskning: visa

kyla i en kritisk situation; vara ute i kylan (bildlig betydelse) vara i onåd (på en arbetsplats, i politiken
eller dylikt) || -n
2. göra kallare; svalka; förfrysa; dämpa || kyler, kylde, kylt, kyld

2a tema: ”Sommar” Dramatik
Vad betyder dramatik?
• 1. (läran om) skådespelsdiktning, teaterkonst, dramatisk framställning

2. spänning; våldsamt eller spännande händelseförlopp || -en

Tävlingsregler för Sommartävlingen
Storleken på digital bild till max 1920 pixlar för längsta liggande bildsida och eller
bilden får max vara 1080 pixlar på höjden plus MAX 2Mb i storlek!
1 bild per fotograf och tema

Insändande av bilder: skicka de digitala filerna till tommysj55@gmail.com.
Märk bilderna med Tema 1, bildtitel, fotografens namn, och fotoklubb
Märk bilderna med Tema 2, bildtitel, fotografens namn, och fotoklubb
GRATIS! Pris blir 3 diplom, 1a, 2a, 3dje pris i varje TEMA klass, så det är äran som
gäller och att ha något tävlingsmoment över sommaren.
Vi provar något nytt, förslaget har kommit från en fotograf i en av våra fotoklubbar.
Sista inlämningsdatum är V33 måndagen 15 augusti.
STYRELSEN Mellannorrländska distriktet.
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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 2022
Ordförande:
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Ansvarsområden:
Hemsidesansvarig :

Vice ordförande:
Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Leif Pettersson, 070-329 19 63
E-post

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

Kassör:

Tävlingsansvariga:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23
Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27
Leif Pettersson 070-329 19 63

Sekreterare:

Revisor:

Björn Nilsson 070-6882233

Ulla-Britt Johansson 070-3412077

Revisorsuppleant:

Ledamöter:

Susanne Andreasson

Björn Englund 070-254 25 21

Materialförvaltare:
Tommy Dahlberg 070-385 27 25
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Bo Magnusson 070-632 48 04

Valberedning:
vakant

Ansvarig för utställningar:

Suppleanter:
Lennart Ledin 070-327 99 47

Thomas Karlsson 070-566 60 40

Ansvarig för Föreläsare & Studiebesök:
Kerstin Andersson 070-2943598

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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