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November 2020 

BLÄNDAREN 

 

 

Hej, 

ABF har med anledning av de senaste corona restriktionerna stängt lokalerna. Det betyder att Fotoklubben 

inte kan ha månadsmöte där nu på söndag. Därför inbjuder vi alla att delta i ett corona säkert möte via den 

digitala tjänsten ZOOM. De flesta av Er har säkert deltagit i någon ZOOM-aktivitet så ni  är bekant med hur 

det fungerar. 

På månadsmötet kommer Leif Pettersson att visa resultatet från KM etapp 4 och eftersom det är den sista 

etappen, också presentera årets klubbmästare. 

Vidare kommer jag att visa några bilder från Kristinehamns FK som vi bedömt, med kommentarer. 

Så finns det tid för övriga diskussioner om klubben och verksamhet nu i corona tider. Vi har ju också ett års-

möte i januari som behöver planeras. Ha gärna några bilder i beredskap att visa. 

För att ta del av ZOOM-mötet gäller följande: 

Tid söndagen 29 nov kl 16.00 - 18.00  OBS tiden! 

Här är inloggnings länken: 

Topic: Månadsmöte fotoklubben  

Time: Nov 29, 2020 04:00 PM Stockholm  

 

Join Zoom Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/82453218533?pwd=OEdRQXJZWFJ3VXF5bTh6cHo0YmI3Zz09  

Om det är några frågor eller annat så hör av Er! 

Vi syns på söndag 

Sven Olof F 
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Hej alla fotomedlemmar! 

 
Vi går med stormsteg mot jul och nyår, men först kommer vintersolståndet den 

21 december. Då  vänder ljuset så sakteligen. Men så småningom kommer vi 

även att både få se och känna av det. Verkligen välkommet i dessa coronatider! 

Känns som det aldrig förr har varit så viktigt. Vi behöver allt positivt, som tän-

kas kan. 

Apropå att tänka positivt. Det sägs, att man ska sätta sig ner någon gång varje 

dag och plocka fram det, som har varit positivt under dagen. Lovar. Det hjäl-

per. Som bara igår när jag fick sjukhusräkningen. 300 kr! Inte mycket med 

tanke på att jag både hade genomgått en höftoperation plus legat kvar för om-

vårdnad i tre dygn. Vilken tur, att jag bor i Sverige!! 

Som du kanske vet, så har man stängt ABF igen. Därför planerar vi ett digitalt månadsmöte via 

ZOOM nu på söndag. Läs SvenOlofs mejl om detta. Hoppas, att du kan vara med. Vi kommer att 

redogöra KM 4 och till viss del den bildbedömning, som vi haft i veckan. Det är Kristinehamns fo-

toklubb, som ville ha hjälp av oss. Det är ”Ut och fota”-gruppen, som tog på sig uppgiften. 

Sen har vi årsmötet i januari 2021. Ingen vet, hur det ser ut då med corona. Ett helt blankt pap-

per. Kommer ABF att ha öppet t.ex.? Men för att vara någorlunda förberedd, så har jag bokat 

58:an på Prästgatan. Det är en mötesplats i kommunens regi. Här kan vi vara många fler än på 

ABF. Prel.bokad tid kl. 17.00 -20.00 torsdagen den 28 januari. 

 

Kalender: 

Söndagen den 29 november  kl. 16.00  - 18.00  Månadsmöte via ZOOM 

 

Vi hörs och ses digitalt på söndag. 

Ha det gott till dess 

Kerstin 

Foto: Kerstin 

Andersson 
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Från Offerdal i tidiga dimman 
Foto: Tommy Dahlberg 
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Foto: Tommy Dahlberg 
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Bilder till ett forskningsarbete 

 
Fredagen den 13 november var en dag då mycket hände. För det första fick jag en ny höftkula exakt 

8 år efter den förra operationen!? Helt otroligt! 

Senare på eftermiddagen kom ett mejl via 

vårt riksförbund med några rader från Åsa 

Kneck, sjuksköterska och disputerad fors-

kare på Ersta Sköndal Bräcke högskola i 

samarbete med Uppsala universitet och 

vårdcentralen Pelarbacken, som ger vård 

till personer i hemlöshet. 

Åsa Kneck forskar kring kvinnor i hemlös-

het och deras hälsa med fokus på tillgång 

till vård. Som ett led i datainsamlingen an-

vänder hon en metod, som heter ”photo eli-

citation”, där tanken är, att det ska under-

lätta kommunikationen. Av de 20 bilder, 

som Åsa Kneck har plockat ut ur Riksför-

bundets årsböcker (2012, 2013/14 och 

2016/17) har sen kvinnorna fått välja ut 

fem bilder, som hjälpt dem att styra samta-

let genom att prata om vad de ser i bilderna 

och reflektera kring. 

Känns jätteroligt att få vara med på ett 

hörn. Förutom jag så har Håkan Fagerstöm 

och Kjella Jonsson med var sin bild. Och 

ytterligare fem fotografer från olika klubbar 

i Mellannorrländska distriktet. 

                                                                                                     

Text. Kerstin Andersson 

Foto: Håkan Fagerström 

Foto: Kerstin Andersson 

Kjellas foto åter-

finns på sidan 88 

Årsbok 2012/13  
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Tommy Dahlberg har varit på höstplöjning hos Anders 
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1 december visar SVT1, och från 29 november på SVT Play, ”Terje – fotografen, lögnen och san-

ningen”. Det är en dokumentär om naturfotografen. 

Den här filmen kan nog vara riktigt intressant för oss fotografer, så jag rekommenderar er att se 

den.  

Reinar 

”Terje – fotografen, lögnen och sanningen” - snart på SVT. 

Black Friday - jag måste kolla vad amazon.se har.  

 

Kollar på kameror, Sony, objektiv. Som väntar inget utbud värt namnet. Men jag fastnar på ett 35 mm 

f1,8 avsett för Sonys APS- kameror, och det är beskrivningen som som är något utöver det vanliga. Vad 

sägs om detta?  

 

Sony Sel-35f18 kameralinser 

 

Enstaka fokuslins med stor diameter E-mount endast 52,5 mm värt porträtt som jag gjorde knäpp-

ning och landskapsfotografering, ett ojämnt för att spela en aktiv del i den breda scenen. Jag 

inser att du fokuserar snabbare och smidigare. 

Den optiska designen för den nya utvecklingen, linskringutrustning för att uppnå en skarp bild-

kvalitet i hög kontrast. 

Bilden kan tas till mycket bärbar i liten storlek, lätt vikt och cirka 45 mm total längd, gjord av ljus 

och vacker bokeh med 1,8 öppningar F-värde. 

[Specifikationer] | 35 mm ekvivalent brännvidd: 52,5 mm | Linskonstruktion: 8 delar av 6 grupper 

| Minsta fokusavstånd: 0,3 (m) tele ände | Maximal förstoring: 0,15 gånger | Filterstorlek: 49 

mm | Storlek: Största mått 63 mm × längd 45 mm | Vikt: cirka 154g 

Förutom den inbyggda optiska bildstabiliseringsfunktionen använder jag en linjär motor med hög 

hastighet och tyst för att driva lins. 

 

Det blev ingen affär. Och priset ca 1300 högre än svenska näthandlare.  

Sven Olof Färnström 
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Tommy och Reinar åkte en tur till Kolåsen i slutet av september i år  

Foto: Tommy Dahlberg 
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Foto: Tommy Dahlberg 
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Bilder från Kristinehamns Fotoklubb 
Vi fick en förfrågan från Kristinehamns FK om vi ville bedöma bilder från deras senaste klubbtävling, 

och vi tackade ja. Bedömningen har gjorts av några av deltagarna i studiecirkeln ”Ut å fota”. Uppdra-

get var att ta ut de tio bästa bilderna av totalt 18 och utlåtande med både ros och ris. Här är vårt resul-

tat: 

85C  

1. 

En bild som berör, varifrån kommer duvan 

och vad ser flickan. Spännande bild som är 

tekniskt mycket bra, och tagen i exakt rätt 

ögonblick. Det blir en linje mellan flickans 

tänkta blick och fågeln som flyger iväg. 

2. 

Porträtt av musiker taget i rätt ögonblick. 

Bra komposition. Bra exponerat och fin 

skärpa. Fotografen har lyckats bra med 

vitbalansen trots alla färgade lampor. 

18C  

18B  

18A  

3. 

Bra porträtt på den lilla flickan i sin rätta 

miljö, men det vita staketet och den röda 

oskarpa figuren i bakgrunden drar blicken 

till sig. En kvadratisk beskärning skulle 

lösa det problemet. 

4. 

Bra hantverk och närgånget porträtt, men 

det är allt i håret som drar blicken till sig. 

Bra exponering och fokus, tekniskt väl-

gjord. 
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27B  

5. 

Bra porträtt på hunden som poserar vackert utan att 

bry sig om fotografen, men vad vill fotografen med allt 

gräs till höger? En beskärning på högersidan ger bättre 

balans.  

27A  

6. 

Fina ljusbruna färger som gör att fåglarna står ut från 

bakgrunden. Men frågan är om fotografen skrämde 

dem.  

41C  

7. 

Bra porträtt med bra närvaro men med lite 

väl mycket kavaj. En kvadratisk beskär-

ning hade lyft bilden. 

27C  

8. 

En lugn höstbild i dova färger. Stenen drar 

till sig blicken. Bra komposition med linjer 

som leder in i bilden. 
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22B  

9.Bra porträtt. Den mörka fläcken bakom 

nacken stör. 

41A  

10. 

Trevligt men lite konstlat porträtt. Tror inte 

man drar med sig pelargoner på picknick.  

/Sven Olof Färnström 
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Månadsmöte oktober 2020-10-25 
 

§1. Kerstin öppnade mötet på ABF Corona anpassad lokal. 

 

§2. Närvarande se separat lista. 

 

§3. Inlämning till Klubbmästerskap KM4 med tema ”Skugga”. 

 

§4. Redovisning av Klubbmästerskap KM3, kollektion färg och svart-vitt. Domare John-Bruno Jakobs-

son och Ragnhild Möller. Se hemsida för resultat: 

https://storsjobygdensfotoklubb.se/ 

 

§5. Björn Englund visade bilder. 

 

§6. Kerstin Andersson visade bilder från sin sjukhusvistelse i Guatemala. 

 

§7. Vi påminner om att vi har ut och fota träffar. Med redovisning av bilderna via videokonferens. Kon-

takta Sven-Olof Färnström om ni är intresserad! 

 

§8. Vi vill göra reklam för våran Facebook sida där medlemmar kan lägga upp bilder eller skriva om 

vad som händer. Eller varför inte sälja sina gamla fotoprylar? 

 

 

Minnesanteckningar 

 

 

 

 

Sekreterare Björn Nilsson 
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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 klubbmedlem-

mar. Tala med Mats Borgström 

 
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. 

 
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 Inter-

net. 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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Ordförande: 
Reinar Persson 070-6008463 

E-post: reinar54@live.com  

 

 

  

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

 

 

 

  

Sekreterare: 
Björn Nilsson 070-6882233  

 

 

 

  

Ledamöter: 
Björn Englund 070-254 25 21 

 

 

 

 

Thomas Karlsson 070-566 60 40 

 

 

 

 

Bo Magnusson  070-632 48 04  
 

 

 

 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25 

 

 

 

 

Suppleanter: 
Kerstin Andersson/vice ordförande 

 

 

 

Kicki Näsström 
 

Styrelse och kontaktpersoner 2020 

Ansvarsområden: 
  

Hemsidesansvarig : 
Leif Pettersson, 070-329 19 63 

E-post 

  

Bländarredaktör: 
Annika Thunström 070-529 41 62 

E-post 

  

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 

 

Materialförvaltare: 
Reinar Persson 070-600 84 63 

  

Valberedning: 
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande) 

Kerstin Andersson, Roland Eriksson 

  

Kontaktman utställning på Jamtli: 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
  

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

 

Facebook    https://www.facebook.com/groups/332677700178449/ 


