Mars 2022

BLÄNDAREN
27 mars kl.18.00 Månadsmöte Göran Strand kommer och visar bilder.
24 april kl.18.00 Månadsmöte.
4 maj kl.17.00 Stadsvandring med Gunilla Edler Nilsson.
Vi träffas på Rådhusets trapp.
8 maj DIFO i Ljusdal

20 – 22 maj RIFO i Uppsala
29 maj kl.18.00

Månadsmöte

28 augusti kl.18.00 Månadsmöte
25 september kl.18.00 Månadsmöte
30 oktober kl.18.00 Månadsmöte
27 november kl.18.00 Månadsmöte

Ljuspelare mot himlen,kall januarikväll

Foto: Bo Magnusson
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Hej Fotovänner!
Nu är den nya styrelsen klar! Det är jag Thomas Karlsson som blev vald som ordförande. Vi hälsar också Lennart Ledin välkommen in i styrelsen. Det känns nu som om
vi kommer att få ett bra foto år med spännande besök av bland annat Göran Strand och Göran Ekström. Vi kommer att starta upp med utställningar, studiecirklar och utflykter. Vi kommer också att
modernisera vår hemsida. Vi har öppnat upp vår Facebook sida så att alla har tillgång till denna.
Detta innebär att vi kan nå ut till flera fotointresserade och att detta stärker klubben på sikt. Till hösten så kommer vi ha en klubbtävling för alla, vi kommer med mera information om detta senare.

Så kom till månadsmöte söndagen den 27 mars 18:00 på ABF Midgårdsgatan 8 (Bredvid Willy’s) och
lyssna på Astrofotografen Göran Strand som berättar om sin fotografering! Vi bjuder på fika och presenterar vår verksamhet den närmaste tiden. Ta gärna med dig en vän på mötet!
Hälsningar Thomas Karlsson

Styrelsemöte och lunch

Foto: Bo Magnusson
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Västfjället o Ottsjö

Foto: Bo Magnusson
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En natt på fjället vid sjön Saubogen

Snötippen Odenskog

Foto: Bo Magnusson

Medvinden Storsjön Badhusparken
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Studiebesök
Den 16 mars var vi 8 fotomedlemmar, som drog till Storsjöstråket och Fotograferna Anna & co (f.d.
Fotograferna Maria och Anna). Maria och Anna, som tidigare hade sin atelje vid Mårtens torg, flyttade till Storsjöstråket 2013. Och för något år sen flyttade Maria vidare till Gotland, så numera samarbetar Anna med sonen Johan.
Vi fick vara med på ett både trevligt och lärorikt studiebesök. Hur placera man en grupp människor
med tanke på längd och kroppsbyggnad? Vad bör man tänka på, när det gäller ljuset? Vi fick en
mycket bra lektion i ljussättning. Tommy fick vara fotomodell, när hon skulle förklara, hur man placerar en person med glasögon. Sonen Johan fick också ställa upp.
Vi hade bokat en timme, men det blev nästan det dubbla! Tack Anna för alla tips du delade med dig.

Text och foto: Kerstin Andersson

Första info

Tommy får ställa upp

Johan som modell

När Anna ska jobba med barn har hon en särskild jobbarkompis
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Fotoklubbens studiebesök på Föreningsarkivet i Jämtlands Län den 1 Mars.

På Arkivvägen 1 möttes vi av Mia Fahlgren som plockat fram klubbens samlade historia i form av
bilder, protokoll mm från föreningsarkivet.
Hon berättade om husets samlingar och historiska avtryck som olika personligheter och händelser i
Jämtlands Län har skapat.
Vi fick en rundvandring i källarens arkiv och skådade många historiska protokoll bla från gamla
fängelsedomar och demokratins intåg som diskuterades i folkhemmet. Vi kunde läsa om kvinnans
roll, vara eller inte vara med på dessa möten och om dans var tillåtet. I och med den kvinnliga rösträtten 1921 så förändrades kvinnans ställning. Det fanns en präst som velat dokumentera sin nutid
och som fotograferat sina församlingsmedlemmar.
Arkivets största och tyngsta bok- väger 35 kilo innehåller sparbankens ränteuppgifter och är låst
med hänglås och inte till för allmän beskådan. Däremot den minsta boken fick vi se och läsa ur. En
skrift lagom att ta med och ha till hands i fickan – vid t ex kyrkobesök om man ledsnar på prästens
predikan.
Inlåsta och skyddade i en monter låg arkivets äldsta dokument. Den 7 Maj 1810 bildades Jämtlands
Län och i montern låg dokumentet från inrättandet. Ett annat dokument som skrivits av munkar på
1100 talet låg även de i montern.
Klubbens arkiv behöver kompletteras. På flera av bilderna saknas namn. Vi bör hjälpas åt att fylla
på och göra en bra historisk tillbakablick. Varför inte ha ett fotoklubbs möte på föreningsarkivet och
hjälpas åt med detta.

Bokmärken

Prästens bilder
Fängelsedokumentation

Text/foto: Marianne Persson
6

Stor och liten

Minsta

Kungörelsen
Förfalskning

Foto: Marianne Persson
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Gregorimarknaden

Många besökare på väg till och ifrån marknaden

Det första man mötte på marknaden var kolOch sedan ett antal UF-elever som hade fått möjligbullestekare med jämtländska färger på luvan. het att försöka sälja sina produkter på marknaden.

Blött och isigt så det gällde att ha bra på fötterna för marknadsbesökarna.
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Vad vore en marknad utan godis i olika färger och former?

Träprodukter i många olika färger och stilar.

Det finns alltid mycket färger på en marknad. Men här har
vi en marknadsknalle som har tagit det till en egen nivå,
färgkoordinerat sin klädsel med sina produkter.
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Jag lovar, jag har inte placerat
vanten där, den bara låg där och
väntade på att bli plåtad.

Man kan ju välja olika sätt att presentera sina produkter,
med hjälp av en plastskalle (frigolit) eller ett par träskallar.

Två andra exempel på produktpresentation, ordning och reda alternativt kaos.

Det fanns även olika grader av engagemang hos marknadsknallarna. Men det är ju klart, det är
lite svårt att engagera sig när de presumtiva kunderna bara vill ha en sittplats vid montern.
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Den här knallen tyckte jag nästan synd om. Kan
inte vara roligt att ha en monter mitt i en sådan
här vattensamling. Det blir ju ganska besvärligt
för kunderna att ta sig fram och handla.

En knalle som verkar ha tagit fasta på att han
skulle till en vintermarknad. I alla fall när man ser
vilken huvudbonad han har valt.

Ballonger och donuts (munkar) var tydligen populära produkter, i alla fall av köerna att döma.

Några besökare valde att pausa marknaden i Vinterparken.
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Text och foto Leif Pettersson

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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