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•

Onsdag 17 november kl 18:00 - Fotosnack på Svenssons Kafé.
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Söndag 28 november kl 18:00 - Månadsmöte.

•

Onsdag 12 januari 2011 kl 18:00 - Fotosnack på Svenssons Kafé.

Söndag 23 januari 2011 kl 18:00 - Kallelse till Årsmöte.

Nästa presstopp 14 januari
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Lite av varje
Datum för Månadsmöten 2010
• 28 november
Årsmöte 2011
•

Vi träffas på Svenssons Kafé
Onsdag 17 november 2010 kl 18:00
Onsdag 12 januari 2011 kl 18:00

Vi hälsar nya
medlemmar
Välkomna!

23 januari kl 18:00
Klubben bjuder på smörgåstårta

Månadsmöte Söndag 28 november kl 18:00
Ta med en bild med julmotiv – vi röstar under
kvällen om vilket som ska bli årets julkort.
Detta kort kommer sen att skickas till domare
och andra som ställt upp för klubben under året.
Dessutom får vinnaren 20 exemplar.

Dan Johansson
Bert Persson

Ta också med en bild som kan passa till nästa
års medlemskort. Röstning under kvällen.

Marianne Persson
Åsa Persson

Fundera ut två förslag till nästa års teman – vi
drar två av förslagen vid månadsmötet.

Magnus Lögdberg

Grattis
alla fotografer som fick med en bild i
Årsboken 2010

Medelmsavgifter
I klubbens stadgar står det att medlemsavgiften
ska halveras om man blir medlem under den
senare delen av året.

Anna Swanson-Danielsson

Nu tycker styrelsen att om man kommer med
under det sista kvartalet av året, så ska man inte
betala alls.
Men för detta behövs två medlemsmöten varav
det ena ska vara årsmötet.
Vi kommer att ta upp detta under de två nästkommande medlemsmötena.

Björn Englund
Hasse Swärd
Håkan Fagerström
Ingegerd Karlsson
Leif Pettersson
Kerstin Andersson

Vi vill också lägga till att om man inte har betalat sin medlemsavgift före den 30 april stryks
man från medlemslistan.

~2~

November 2010

Ordförande har ordet ...
Tillbakablick 10 år.
Den 11/1 2001 gick jag med i Storsjöbygdens Fotoklubb. Det har blivit
10 helt fantastiska år.
Det började med ett studiebesök på Kungsfoto i Ånge. Ann och Olav
Stenseth och Daniel Isvén var de första fotomedlemmarna som jag träffade,
eftersom det var de som plockade upp mig vid Stavre-buan.
Samma år följde jag med till Åland under Kristi Himmelsfärds-helgen.
Inte bara en mycket trevlig resa utan också ett mycket bra tillfälle att lära
känna ytterligare medlemmar.
Sen dess har det blivit fyra sådana resor under denna helg. Måste säga - att om det är något som
jag saknar i klubben idag så är det just dessa utflykter. Då har man har varit tillsammans i fyra hela
dagar och verkligen lärt känna varandra.
Men tack och lov har de till viss del ersatts av andra kortare utflykter med övernattningar. För det är
faktiskt då, när man lagar mat tillsammans och/eller ostört kan sitta en kväll och bara surra som man
kommer varandra närmare. Sen får man förstås inte glömma all den inspiration som man ger varandra under alla utflykter. Men det gäller ju förstås i alla sammanhang när man gör något tillsammans.
Under mina 10 år i klubben har vi förutom utställningar och utflykter haft EXPO på Gamla teatern,
då flera kända fotografer medverkade, DIFO-stämma 2008 på Campus och vernissage i samband
med fotoutställningen på Folkets hus 2005. Den gången var Hasse Swärd och jag t o m i By-TV och
gick som två seriefigurer i rutan en hel helg.
Vi har haft Ingemar Lind, som föreläsare och bildvisare på Länsbiblioteket och Mats Ricklund som
fotolärare några dagar i oktober förra året.
Som du ser har det hänt en del under årens lopp. Förhoppningsvis har vi mycket spännande saker att
se fram emot under kommande 10-årsperiod. Det är upp till oss själva vad det blir.
Kom med tips och idéer så jobbar vi tillsammans mot nya mål.
Jag minns med glädje många medlemmar, som tyvärr har varit tvungna att lämna vår klubb av olika
anledningar. Men tack och lov fylls det på med många nya, härliga människor. Det är alltid lika
spännande när ett nytt ansikte dyker upp.
Nya människor - nya idéer.
Kerstin

~3~

November 2010

Kommande fototävlingar
Det är alldeles strax dags för RIFO – Riksförbundets tävling – med inlämning vid årsmötet
den 23 januari.
Även om man kan skicka bilder direkt till
Årsboken 2012 senare under nästa år, så har
man större chans att få med en bild i kommande
årsbok, om man deltar i RIFO.

Diasalongen: Max 4 inglasade bilder.
Enstaka bilder.
Märk med enröd prick i nedre vänstra hörnet.

REGLER
Grupp A: Kollektion svartvitt och/eller färg
påsiktsbilder. 2-5 bilder.
Bildernas största format inkl ev passepartout är
30 x 40 cm.
Endast en kollektion per deltagare.

Ungdomsutställning Klass A: Påsiktsbilder.
Se Grupp A.

Digitala salongen: Max 4 bilder i svartvitt och/
eller färg. Bildstorlek: längsta sidan
2000 pixlar och i JPEG.

Ungdomsutställning Klass B: Digitala bilder.
Se Digitala salongen.

Grupp B: Kollektion dia 2-5 bilder.
Diabilderna ska vara inglasade och märkta med
en röd prick i nedre vänstra hörnet.
Endast en kollektion per deltagare.

Man får delta i ungdomsutställningen t o m det
år man fyller 25 år.
Märk varje bild med namn, adress, tel.nr och
klubb!

Bildexpo: Max 4 enstaka, monterade påsiktsbilder, svartvitt och/eller färg.
Format se grupp A.
En liten histora ...
Herr och fru Persson var på safari i Afrika.
Plötsligt rusade ett stort lejon fram ur snåren,
högg tag i fru Persson och drog iväg med henne.
– Knäpp honom, knäpp honom, skrek hon till
sin man.
– Kan inte, ropade han tillbaka, filmen är slut!

En förklaring om Bländaren i fortsättningen
Efter telefonsamtal med Kerstin A lovade jag
att fortsätta med Bländaren ett år till - tar ett år i
taget så får jag se ...
Vill passa på att understryka - det var inte
mängden foton/artiklar som var anledningen till
att jag ville sluta göra Bländaren.
Jag tänkte det var praktiskt att ha ett ställe att
uppdatera/hämta information - alltså fotoklubbens hemsidan, men det visade sig vara delade
åsikter om det i klubben.
Så Ni som vill - är välkomna att skicka in
foton/artiklar som vanligt till mig. Det är ju
Ni som ”gör” innehållet i tidningen.
Ha de gott
Inga-Lill Silvander

~4~

November 2010

Banditer eller ...?
Foto & Text Dick Enebro
Just nu drar det fram flera gäng över vårt län.
De kommer i mindre och större grupper,
ibland består grupperna av flera hundra individer. Samtliga är försedda med svarta ansiktsmasker och en del visar tecken på kraftig berusning.
Jag har lagt märke till dem några dagar nu och
jag fick på nära håll höra det mäktiga ljudet som
uppstod när de som om på en given signal lämnade sina platser och i ett stort moln steg mot
himlen. Vilket ljud, det var mäktigt.
Jag bestämde mig för att titta lite närmare på
dem och försöka få dem på bild.
Nej, det är inga banditer, det är våra Sidensvansar som just nu är på besök och äter väldiga
mängder rönnbär innan de sedan drar söderut.
Sidensvans, Bombycilla garrulus är en ödemarksfågel som häckar långt norrut och flyttar
söderut i oktober – november och kommer åter i
mars - april.
Den är en väldigt vacker fågel med nästan ett
exotiskt utseende med sin stora spetsiga fjädertofs på huvudet, den sidenmjuka, brunbeige

dräkten, den svarta ansiktsmasken, den svarta
haklappen, de gula och vita teckningarna och de
små knallröda bihangen på vingarna.
Dessutom är den svarta stjärten försedd med en
knallgul avslutning.
Det var den svarta masken som fick mig att
välja rubriken ”Banditer eller?”
Detta med berusade individer, beror på att en
del får i sig jästa bär och blir mer eller mindre
påverkade av detta. En del ramlar till marken
och andra kan flyga in i fönsterrutor till följd av
detta.
I olika fågelböcker beskrivs sidensvansens läte
som sirr sirr, ungefär som små ringande silverklockor. Det ljud som jag hörde när de samtidigt
lättade är svårt att beskriva, det måste upplevas,
men mäktigt var det.
Jag tycker att sidensvansen tillhör en av våra
vackraste fågelarter och är väl värd att titta lite
närmare på.
De bilder jag tagit här är inte av bästa kvalitet,
på grund av blåsigt väder, men kan ändå ge en
uppfattning om denna vackra fågels utseende.
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Späckhuggare i Antarktis
Foto & Text Reinhold Skoglund
Vi är på kryssning med Hurtigrutens nyaste fartyg ”FRAM” i Antarktis.
Det är i månadsskiftet nov/dec 2009. Vi satt och åt lunch och tittade ut över isbergen när plötsligt
högtalaren meddelade att ett gäng Orcas (späckhuggare) uppenbarade sig på babords sida. Fartyget
tvärstannade och lade sig helt stilla.
Vi var ett trettiotal åskådare som hade lämnat lunchen, störtat till våra hytter för att hämta kamera
och kikare. Nu står vi längs fartygets utsida, klädda för lunch (inomhus) och fryser. Ingen hade en
tanke på att gå in i värmen. Följande utspelade sig under den närmaste halvtimman.

Späckhuggarna är på jakt efter sälen som ligger på isflaket till höger.
Vi ser som mest fem späckhuggare samtidigt.
Varje gång späckhuggarna går till attack mot den försvarslösa sälen på isflaket låter
kamerorna som kulsprutor.
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Späckhuggare i Antarktis fortsätter ...

Framför oss utspelas ett riktigt drama.
De fem späckhuggarna simmar runt runt den dödsförskräckta sälen.

Med några minuters mellanrum gör dom attacker mot isflaket. Här kan vi tydligt se en organiserad
attack mot sälen. Tre valar simmar snabbt på linje bredvid varandra och dyker och simmar alldeles
under vattenytan de sista 10-20 metrarna.
Jag tycker att det verkar som den tredje längst upp till höger är betydligt mindre än de två närmaste.
Det kanske är en unge som är på upplärning om hur säljakt går till.
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Späckhuggare i Antarktis fortsätter ...

När dom närmar sig isflaket dyker de djupare och simmar under.
Valarna syns tydligt under vattenytan när dom går under isflaket.

Den höga farten river upp en stor svallvåg som kastas in och över isflaket.
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Späckhuggare i Antarktis fortsätter ...

Sälen är av en stor typ, ett par tre gånger större än de vi har i Sverige, kanske var det ett sjölejon.
Den har inte en chans att hålla sig kvar utan far som en vante av isflaket och ner i vattnet på andra
sidan.

Sälen är borta.
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Späckhuggare i Antarktis fortsätter ...

Ett par sekunder senare dyker valarna upp på andra sidan isflaket för att ta sälen, men den klarar sig
upp på isflaket varje gång.
Troligen låter dom den löpa gång på gång för att kunna träna ungarna så mycket som möjligt.

Detta pågick under mer än en halvtimma tills sälen inte kom upp igen, då var dramat över. En biolog på fartyget sa att det var tre vuxna späckhuggare och två ungar. Dom höll på så länge med att
fånga sälen för att låta ungarna lära sig jakt, annars hade dom kunnat ta den mycket snabbare.
Showen var över och resan fortsatte. Jag själv var så frusen att jag skakade länge efteråt.
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Kontaktsidan
Ansvarsområden

Styrelsen 2010

Ordförande
Kerstin Andersson
0693-212 88 eller 070-294 35 98
kerstinsbild@hotmail.com
Sekreterare
Kenneth Elofsson
070-496 26 58
k.elof@telia.com

Tävlingsansvarig
Kjella Jonsson och Håkan Fagerström
Utställningsansvarig
Thomas Karlsson
Utflyktsansvarig
Kerstin Andersson

Kassör
Erik Pehrsson
070-628 95 30
erik.pehrsson@tele2.se
Ledarmöter
Håkan Fagerström
070-676 40 26
phf@live.se

Hemsideansvarig
Gunilla Salomonsson och Veronica Grönlund
Materialförvaltare
Björn Englund och Reinar Persson
Valberedning
Kerstin Andersson och Håkan Fagerström

Kjell Svantesson
070-651 63 16
kjell.svantesson@telia.com
Thomas Karlsson
070-566 60 40
thomaskarlsson55@hotmail.com
Björn Englund
070-254 25 21
bjorn.englund1@comhem.se

Revisor (extern)
Arne Eskilsson
Ledamot i DIFO
Kerstin Andersson
Bländarens design & layout
Inga-Lill Silvander
070-696 37 55
ingalill.silvander@hotmail.com

Suppleant / Vice ordförande
Leif Pettersson
0703-291 963
leffe.p@bredband.net

Hemsida:

http://www.storsjobygdensfotoklubb.se/
Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se
Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se
Webmaster: webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se

Storsjöbygdens Fotoklubb
c/o Kerstin Andersson
Östra Kungsvägen 10 C
840 60 Bräcke
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