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September 2020 

BLÄNDAREN 

Månadsmöte  söndag 27 september på ABF.  

Läs vad ordföranden skriver på nästa sida! 

Stare proppmätt på häggbär 

Text/foto: Dick Enebro 
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   Krönika 11 

 

   Hej på er fotovänner! 

 

Nu har ännu en månad gått och hösten har tagit stora kliv framåt och färgat löven i massor av nyan-

ser, sådant som en naturfotograf tycker om. Hoppas ni varit flitiga med kameran och dokumenterat 

denna färgprakt. Så var det dags för ett nytt medlemsmöte denna gång söndag 27/9 på ABF lokal Tor. 

Eftersom lokalerna är coronaanpassade så ryms endast 15 personer i rummet, så det är 

först till kvarn som gäller.  Programmet för kvällen är: Kerstin berättar och visar bilder ur den bok 

hon har gjort om klubbens utflykter genom åren. Orvar kommer med sina överraskningar, gissar det 

blir en del teknik och bilder, i övrigt blir det vad ni gör kvällen till. 

Eftersom vi inte vet hur det blir med uppslutningen så serveras inget fika. Ni som vill får därför ta med 

eget fika. 

 

P.S. Om ni känner er det minsta snuvig ont i halsen eller allmänt hängiga så avstå detta 

möte, för vi vill att alla ska kunna komma och känna sig säkra på att inte bli smittade av 

något virus. 

 

//Reinar 

Text/foto: Dick Enebro 

Svart Ängstrollslända. Parningshjärta  
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På rymmen 

 
Jag har varit på rymmen! Helt underbart! 

Sista veckan i augusti drog jag ner till Skövde. Med nattåg och egen sovkupé kändes det 

okej. 

Har flera gånger under året planerat och även bokat en resa dit ner, men det slutade alltid 

på samma sätt. Ingen resa. 

Men det var ett år sedan jag såg min äldsta dotter senast, så när hon ringer på söndagen och 

undrar, om jag inte kunde åka nästa dag, så var det färdigfunderat. Kruxet var bara att ta 

med sig rätt saker, eftersom jag var tvungen att ta med mig rullatorn och då inte kunde ta 

någon resväska. Det fick bli en ryggsäck. Men viktigast var förstås kameran. 

Bodde i ett eget litet hus på tomten, var utomhus väldigt mycket och blev serverad med allt!? 

Vad kan man mer begära? Har aldrig blivit så bortskämd tidigare. 

Mitt barnbarn Sandra var ledig sista veckan, innan studierna skulle sätta fart igen. Vi fo-

tade och fotade. Gjorde långa promenader och spelade spel (hade egna tärningar med mig!) 

Och fotade igen. 

Här kommer några bilder från mitt lilla äventyr. 

Nässelfjäril 

Blomfluga i alunrot 

Besök i solros 

Text/foto: Kerstin Andersson 
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Glädjeskutt 

Text/foto: Kerstin Andersson 

Blomfluga 

Vit ko 

Körsbär 
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Text/foto: Kerstin Andersson 

Bergs kyrka 

Sandra in action Hästar 
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Panoramabilder från Offerdal 

Foto Leif Pettersson 
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Några bilder från en 

hage i Offerdal  

Foto: Leif Petterson 
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Vitfläckig guldvinge, hane  

Älggräspärlemorfjärilar  

Nyss utflugen Ladusvala. ”Dununge" 

Text/foto: Dick Enebro 

Dick Enebro bidrar med  några 

stilstudier av  olika ”flygfän” 
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Ängspärlemorfjäril 

Pärlemorfjäril med inrullad snabel. Behövde 

nog vila lite grand! 

Ängsblåvingar Text/foto: Dick Enebro 
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Citronfjäril, hona 

Blå Jungfruslända, hane  

Text/foto: Dick Enebro 
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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 
 

 

 

 

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/ 


