Januari 2011

BLÄNDAREN
Nyheter/Information
•

Kommande tävlingar

•

Några tankar om ett par tävlingsbilder

•

Kommande utställningar

•

Rödvingetrast

•

Ordförandet har ordet ...

•

Styltlöparen

•

Lite av varje

•

Tidningsurklipp

•

Utställning på OSD

•

Tävlingsresultat

•

Fjärilen på Berget

•

Kontaktsida

Kalendern
•

Söndag 23 januari 2011 kl 18:00 - årsmöte.

•

Onsdag 16 februari 2011 kl 18:00 - fotosnack på Svenssons Kafé.

•

Söndag 27 februari kl 18:00 - nästa månadsmöte.

•

Söndag 27 februari 2011 - inlämning till DIFO.

•

Söndag 27 februari 2011 - inlämning till KM 2.

Nästa presstopp 18 februari
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Kommande tävlingar
•

DIFO (alltid februari) - inlämning på månadsmötet 2011 02 27

•

KM 2 - inlämning på månadsmötet 2011 02 27

•

KM 3 - inlämning på månadsmötet 2011 03 27

•

KM 4 Tema: Lekfullt - inlämning på månadsmötet 2011 04 18 eller efter överenskommelse

•

Årsboken - inlämning på månadsmötet 2011 04 18 eller efter överenskommelse

•

KM 5 - inlämning på månadsmötet 2011 05 29

•

KM 6 - inlämning på månadsmötet 2011 08 28

•

KM 7 - inlämning på månadsmötet 2011 09 25

•

KM 8 Tema: Energi - inlämning på månadsmötet 2011 10 30

•

RIFO - alltid inlämning på årsmötet i januari

Kommande utställingar
•

Kontinuerlig utställning på ABF. Storlek 30 x 40 inkl passepartout.
Prata med Reinar Persson

•

Jamtli den 6 juni. Ej inramat men med passepartout.

•

OSD (Folkets Hus) oktober-november. Inramat. Gärna större format.

Ovanstående rubriker kommer att vara stående i Bländaren för att Du ska kunna ha framförhållning
med Ditt skapande och förhoppningsvis komma med bilder.
/Kerstin A
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Ordförande har ordet ...
God fortsättning på det nya året.
Den sista dagen på året sätter jag mig alltid ner och skriver en resumé över
året som gått. Då inser jag verkligen hur mycket som har hänt. Även om
tiden rusar fram så hinner man med en hel del.
Så på nyårsdagen när jag tar fram min nya, oskrivna almanacka blir jag åter
lite djupsinnig. Sitter en stund och funderar över vad jag kommer att fylla
den med under årets alla tolv månader.
Vad kommer att hända?
Får jag förmånen att fortsätta att vara frisk?
Vilka nya människor, ska jag få lära känna?
Vilka resor -stora som små - ska jag få göra?
Men framför allt vad kommer att hända i fotoklubben?
Det finns ju så fantastiskt mycket som man kan göra.
Sätt igång fantasin och kom med förslag!
Låt oss tillsammans skriva några av sidorna.
ETT GOTT NYTT FOTOÅR
Kerstin

Utställning på OSD

Vår fotoutställning på OSD under november och större delen av december visade upp 27 alster av
12 fotografer. För att försöka engagera tittarna lite extra bad vi dem rösta på den bild som de tyckte
bäst om.
Reinar Perssons ”Lunndörrspasset” fick 34 av de 198 rösterna.
GRATTIS!
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Lite av varje
Årsmöte 2011
23 januari kl 18:00
Klubben bjuder på smörgåstårta
Månadsmöten 2011
27 februari kl 18:00

Vi träffas på Svenssons Kafé
Onsdag 16 februari kl 18:00

ABF:s lokal, Rådhusgatan 37

DIFO
Det är snart dags för nästa stora tävling. DIFOstämman kommer att äga rum i Sundsvall söndag den 8 maj. Då hoppas jag att vi blir många
som åker dit. Dels se hur det har gått på själva
tävlingen för vår klubb dels för att inspireras av
fotografer från andra klubbar.

Årets teman i KM (klubbmästerskap)
Maj månad - LEKFULLT
(inlämning på månadsmötet 2011 04 18)
November månad - ENERGI
(inlämning på månadsmötet 2011 10 30)

Storsjöbygdens fotoklubb är medlem i Mellannorrländska distriktet som består av 9 klubbar.
En gång om året anordnas en fototävling i samband med stämman som hålls på våren.
Om du går in på vår hemsida och fortsätter till
”Tävling”, klicka på ”Difo”. Där får du upp gällande regler för tävlingen.
När det gäller den digitala klassen så har de
glömt storleken på bildfilen som ska sparas i
JPG kvalitet och 500-800 kB.
Bilderna lämnas på månadsmötet den 27 februari. De digitala bilderna skickas som vanligt till
tavling@storsjobygdensfotoklubb.se men glöm
inte skriva att de ska vara med i DIFO.
När du ändå är inne på MND:s hemsida, så kan
du passa på att titta på bilder från tidigare tävlingar i DIFO.
Kanske du vill vara Månadens fotograf ?
Skicka i så fall 5-10 bilder till Urban Rundblom,
urban.rundblom@bredband.net
Kerstin A

Vi hälsar en ny
medlem
Välkommen!
Håkan Strömquist
Uthyrning
Dia/filmscanner 50 kr i hyra och 500 kr i depositionsavgift som återfås om scannern återlämnas i felfritt skick.
Hyrtid två veckor.
Skärmkalibrator 200 kr i depositionsavgift
som återfås om om kalibratorn återlämnas i
felfritt skick.
Hyrtid en vecka.
Bakgrundsduk med stativ 100 kr gång.
Hyrtid avgörs vid lånetillfället.
Kontakta Reinar Persson 070 - 600 84 63 eller
reinar.persson@comhem.se
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Några tankar om ett par tävlingsbilder
Foto & Text Dick Enebro
Några tankar om ett par tävlingsbilder!

en del av benen och hovarna. På det viset kunde
jag lyfta fram det ”Igenvuxna” genom hovskägget. Det flygande hovskägget och snösprutet gav
bilden rörelse, vilket inte hade varit så framträdande om hela bilden använts.

Till deltävling 8, med tema ”Igenvuxet” lämnade jag in två bilder i klassen Digital A Färg.
Min bild ”Hovskägg” blev till min glädje det
vinnande bidraget.
Bilden hade jag tagit på Storsjöns is vid Vinterstaden i februari 2010. Bilden beskrev i sin
helhet ett par släddragande hästar som kördes av
en kvinna.
Jag använde min systemkamera Sony DSLR
A380 med normalobjektiv. Hästarna hade en
väldigt vacker och iögonfallande hårväxt på
benen och ner över hovarna.
När jag funderade över temat ”Igenvuxet” kom
jag att tänka på just denna bild.

Vad jag vill säga är, att genom beskärning kan
man förändra bildens budskap på ett markant
sätt. Man ska inte vara rädd för att beskära och
ibland riktigt hårt.
Den här gången gick min bild hem hos domaren
som lämnade följande omdöme:
”Härligt fartfylld bild, känner verkligen draget.
Bra bild helt enkelt. Bra linjer och komp.”

Efter att jag provat olika beskärningar, fastnade
jag för att ta bort det mesta av bilden och spara

Han skriver inget om beskärningen, men min
personliga uppfattning är att bilden inte fått
detta omdöme utan den hårt beskurna bilden.
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Rödvingetrast
Foto & Text Dick Enebro
Min andra bild som jag lämnade in visar fyra
nykläckta fågelungar av arten rödvingetrast.
Hur bilden placerade sig kommer jag inte ihåg,
men jag vill gärna berätta lite om bildens tillkomst.
Jag gick i ett skogsparti med ryggsäck, systemkamera och stativ. När jag passerade tätt intill en
gran, rasslade det till i grenverket och en fågel
flög snabbt därifrån.
Detta var intressant och jag tittade in mellan
grenarna och upptäckte ett litet bo tätt intill
stammen. Höjden var ungefär en armslängd
ovanför mitt huvud.
Det var juni månad och jag förstod att det fanns
ägg eller ungar i boet. Hur skulle jag kunna ta

en bild i boet? Jag hade min lilla Olympus kompaktkamera i fickan. Jag sträckte upp armen,
stod på tå och lyckades ta en bild i boet. Något
var det, men tyvärr för mörkt. Jag ställde in
blixten och gjorde ett nytt försök.
Då lyckades jag med bilden som visar att ungarna är så nykläckta att man kan se att äggtanden sitter kvar på deras näbbar. Ögonen hade
ännu inte öppnats och det var detta faktum som
gjorde att jag tänkte på temat ”Igenvuxet”.
Att det var ungar till Rödvigetrast klurade jag ut
genom att ta bilder på de väntande föräldrarna
i närheten. Svaret fick jag när jag kom hem och
slog upp fågelboken.
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Styltlöparen
Foto & Text Dick Enebro
Det här var mitt första möte med denna unika
fågel. Det unika läser jag om i min fågelbok
”Fåglar i fält” Just kombinationen av extremt
långa och skära ben, den långa till synes nålvassa näbben och den svartvita fjäderdräkten gör
den omisskännlig.
Styltlöparen, Himantopus himantopus häckar
vid grunda träsk och dammar i Sydeuropa och
har setts tillfälligt i Sverige några gånger.
Den här fågeln såg jag på min morgonpromenad
efter Canal du Midí i södra Frankrike i somras.
Jag såg den bland en hel del andra vadare i ett
fågelreservat. Tyvärr kom jag inte tillräckligt
nära för att kunna fotografera på grund av vattnet i träskkanten.

Men när jag balanserat mig ut på ett par tuvor,
hade jag troligen kommit för nära styltlöparens
revir, för då kom den flygande och skrikande,
samt gjorde några varv ovanför mitt huvud och
då fick jag mina bilder.
Den flög med snabba, lätta vingslag och de
långa skära benen hölls väl samman och sträcktes ut i hela dess längd, de lite utstående ögonen
gav ett något rött intryck. De svarta vingarna
var relativt långa och gav en fin kontrast mot det
vita huvudet och kroppen.
Det lär väl dröja innan vi i Jämtland får besök
av denna speciella vadare, men vem vet, får vi
varmare klimat så kan det bli verklighet. Men
till dess vill jag gärna visa min bild på denna
trevliga bekantskap.
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Fjärilen på Berget
Foto & Text Anna Swanson Danielsson
Det är tyst, i alla fall från människoröster. Efter
en halv dag tjuterdet i öronen och efter ett dygn
byts det ut av ett annat ljud. Omgivningens
ljud. Fåglarnas kvittrande, humlans brummande
och vinden som leker med trädens grenar. Jag
vaknar på morgonen av sång för här ärväckarklockor, radio- och tv apparater bannlysta. Dags
att återigenstiga upp i detta paradis. Som heter
Berget.
I höstas åkte jag på min tredje tysta retreat på
Berget och det innebär att på eftermiddagen
kl 16.00 plingar klockan och vi deltagare går in
i en fyra dagars tystnad. Jo du läste rätt. Det är
helt tyst, även under måltiderna. Vi pratar inte
med varandra utan bara ÄR. Det är svårt att
beskriva riktigt med ord vad som händer, det
måste nog upplevas för att förstå. Helt plötsligt
får jag hur mycket tid som helst med mig själv
och det går inte att springa ifrån. Många tankar
kommer och en del kan bli jobbiga. Men för det
mesta är det underbara upplevelser.
Jag är HÄR och NU.
Sinnena förstärks och man reagerar på ljud som
man inte har gjort tidigare men som oftast finns
i vår vardag hemma. Nu hörs det och jag noterar
det. De starkaste upplevelserna jag har haft är
de från naturen.
Det är tidig morgon. Solen lyser in genom
fönstret och jag vaknar av de varma strålarna
i ansiktet. Sakta öppnar jag ögonen och ser en
skata utanför fönstret som letar efter något i
gräset. Jag sträcker på mig, går upp och öppnar

balkongdörren. Fågelsången strömmar in och
jag får en impuls att gå ut i skogen. Jag tar med
mig kameran och något att sitta på. En bit in i
skogen sätter jag mig.
Blundar. Lyssnar. Luktar.
Jag öppnar ögonen och framför mig flyger en
liten grön fjäril.Försiktigt tar jag upp kameran, macron är på. Laddar, trycker av men då.
Fjärilen flyger iväg. Jag tänker, nä stanna nu.
Jag tar ny sats. Försiktigt, försiktigt men den
flyger iväg igen! Så höll jag på ett bra tag men
fast besluten att detta skall gå. Plötsligt hajar jag
till när jag hör en människoröst. Som visade sig
skulle tillhöra mig själv.
- Stanna nu lilla fjärilen, så ja, vänd dig hit, å
gulle dig.
Till slut efter en stunds jakt sätter sig fjärilen påett lingonkart och jag får mina bilder. Den bara
sitter där, det är precis som att den säger
- Ja, men okey då.
Där sitter den läääänge och vid ett tillfälle möts
fjärilens små ögon med mina genom macrolinsen. Ett wowögonblick. Det var när jag riktade
kameran snett bakifrån och i macrons magiska
värld såg jag fjärilen tvärt vända på huvudet.
BARA på huvudet för att stirra in i mina. Det
var precis som att den då ville säga
- Jag ser dig nog.
Vilken upplevelse! Vid den stunden kände jag
mig enormt levande! Adrenalinet pumpade när
jag gick, nej, studsade tillbaka. Med fullt minneskort och en väntande frukost.
Och fjärilen, den flög iväg på nya äventyr.
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Fjärilen på Berget
Foto & Text Anna Swanson Danielsson
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Tidningsurklipp
Storsjöbygdens fotografer ställer
ut
Just nu pågår en fotoutställning på OSD i Östersund. 13 fotografer från Storsjöbygdens fotoklubb ställer ut 28 bilder i foajén.
Utställningen har inget tema utan är en samling
av fotografernas egna favoriter.
Djur- och naturbilder dominerar bland motiven
men även lite gatufotografi och andra dokumentära bilder förekommer.
Utställningen hänger till och med 22 december.

”Dick” Foto: Emma Rodling

Artikel från ÖP den 8 dec 2010
Kultur & Nöje
Emma Rodling

”Solitär” Foto: Håkan Persson

En trevlig samling jämtlandskonst
Om man nu besöker Folkets hus/OSD kan man
just nu också uppleva Storsjöbygdens Fotoklubbs samlingsutställning i foajén. Sammanlagt är det 28 fotografier som visas.
”Bakar” Foto: Björn Englund

Utställningen är väldigt varierad. Här varvas
naturfoto med konstfoto och foton mer av reportagekaraktär. Några satsar på realism och andra
tar gärna datorn till hjälp.
Här finns ändå foton värda att se. Intressantast är Hasse Swärds inramade minireportage
”Fresterskor och fångar” och Björn Englunds
småfräcka ”Bakar”. Och den som är intresserad
av stiliga landskapsbilder har mycket att hämta.

”Drama i det lilla” Foto: Dick Enebro

Utdrag av artikel från ÖP den 14 dec 2010
Kultur & Nöje
Christer B Jarlås
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Tävlingsresultat
Grattis alla duktiga fotografer!
KM 2010 Totalt

Anna Swanson-Danielsson
Kjella Jonsson
Håkan Fagerström
Patrik Modén
Ingegerd Karlsson
Björn Englund
Leif Pettersson
Håkan Persson
Kerstin Andersson
Dick Enebro
Reinhold Skoglund
Sven Bäckman
Thomas Karlsson
Kjell Svantesson
Carina Morelid
Hasse Swärd
Inga-Lill Fredriksson
Veronica Grönlund
Tobias Danielsson
Lennart Brändström
Elisabeth Ekeroot
Jan Östlund

Svartvitt
190
43
41

Färg
168
69
187

144
202

110

72
9

38
49
87
37
2
64

15

41
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Digital A Digital B
95
157
122
136
104
35
101
180

64
16
83
39
72
20
38
29
26
58
20
30
17
1
4
2

135
24
15
67
65

14

14

Totalt
610
370
367
281
254
202
199
150
141
141
110
104
102
94
67
58
34
30
17
15
4
2
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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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