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•
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Kommande tävlingar
•

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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Lite av varje
Månadsmöten 2011
Söndag 27 mars kl 18:00
ABF:s lokal, Rådhusgatan 37, Östersund
Mattias Larsson visar bilder och berättar om sin
skidtur från Grövelsjön och Trerikesröset med
titeln ”Espedition Skandera”.
Se mer på: www.expeditionsskandera.com

Vi träffas på Svenssons Kafé
Onsdag 13 april kl 18:00

Årsboken
Årsboken ges ut av RSF (Riksförbundet Svensk
Fotografi) i slutet av varje år.
Cirka hälften av bilderna tas från RIFO, men
sen vill man ha in ytterligare många bilder i
både svartvitt och färg digitalt och/eller påsikt.
Inlämning senast på månadsmötet
söndag 29 maj.

Jaktvårdskretsen
Angående jaktvårdskretsen har Kenneth Persson
hört av sig. Han berättade att man har sett utter i
trakterna av Nälden och Vaplan.
Är Du intresserad av att försöka fota utter, ta
kontakt med Robert Lindberg 070 - 303 99 94.

Hälsar nya medlemmar
Välkomna!
Lennart Åkerblom
Mattias Larsson

Måndag 18 april kl 18:00 (OBS måndag)
Visar Thomas Holmberg bilder från Australien

Årets teman i KM (klubbmästerskap)
Maj månad - LEKFULLT
(inlämning på månadsmötet 2011 04 18)
November månad - ENERGI
(inlämning på månadsmötet 2011 10 30)
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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Lite av varje
Intern fotomara
För medlemmar, deras anhöriga och vänner
anordnas lördag 7 maj.

Utflykt till Tännforsen
planeras till söndag 3 april.
Anmälan till Kerstin
0693-212 88 eller 070-294 35 98
kerstinsbild@hotmail.com

Det hela går ut på att man får ett visst antal
teman som ska fotas under ett visst antal timmar. Sen är det en jury som väljer den bästa
bilden i varje tema.
Det är en härlig utmaning som vi i styrelsen
hoppas på att du vill anta.

DIFO
Vill Du vara med - som jag hoppas - till DIFO?
Söndag 8 maj i Sundsvall.
Anmäl Dig till Kerstin 070 - 294 35 98.
Vi samåker.

RIFO
RIFO-stämman är i år i Medivi 18 km utanför
Motala helgen den 21-22 maj.
Det vore bra om någon/några kunde åka ner dit
för att se hur det hela går till. Kerstin åker men
vill gärna ha sällskap.
Vi har ju fått en förfrågan från RSF = riksförbundet om vi skulle kunna anordna stämman
nästa år, men vi avböjde med tanke på bl a vår
okunskap av sådana evenemang.
Vi lät däremot frågan stå öppen till ev till år
2013. Därför blir det mer eller mindre ett måste
att vara med i Motala.
Hoppas att Du vill och har möjlighet att åka.
Kerstin

Vi måste träna inför den verkliga fotomaran
i september då vi kommer att vända oss till
allmänheten. Vi kommer då att samarbeta med
Expert. Närmare information senare.
PÅMINNELSE!!!
Medlemsavgiften är 200 kr för vuxna, 100 kr
för studerande, värnpliktiga och pensionärer
samt 300 kr för familj.
På inbetalningskortet skriver du Storsjöbygdens
Fotoklubb, postgironr: 35 96 64-0.
Ange namn, adress, postnr, postadress, telefonnr, mobilnr, email och födelseår.
Du kan även få ett inbetalningskort på vårt nästa
månadsmöte.
Fråga efter vår kassör Erik Pehrsson.
Kerstin

RFS nyhetsbrev
Vill påminna om att Ni läser RSF nyhetsbrev
som Leif Pettersson skickar ut på mailen till alla
medlemmar.
Här får Du veta vad som är på gång inom RSF
(Riksförbundet) som Riksfotostämma, Årsboken o s v.
Kerstin
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Fotokurser
Kurs i kamerateknik med
Johnny Lundgren
Kursen kommer att vara tre måndagkvällar
28 mars, 4 april och 11 april kl 18:00 i ABF:s
lokaler.
Läs mer på det mail som Du har fått, där står
utförligt program för alla kvällarna.
Kostnad 100 kr per person för de tre träffarna.
Anmäl till Johnny 070 - 326 12 38.

Fotokurs med Mats Ricklund,
naturfotograf
Vi har börjat planera en fotokurs i Östersund
den 17-20 juni. Kursen börjar på fredagen
kl 18:00 på ABF. Lördag och söndag blir heldag.
Man börjar kl 09:00 och arbetar sen en bit in på
kvällen.
På måndagen blir det endast kväll med början
kl 18:00.
Sista anmälningsdagen är den 29 maj.
Då är det också bindande. Redan nu har 18 st
medlemmar anmält sig på intresselistan. Så man
bör vara ute i tid om man verkligen vill vara
med.
Kostnad 600 kr, men skulle det mot förmodan
bli få deltagare kommer preiset att höjas något.

Utställningar
Foto Posé
Några pappersbilder har lämnats in till Foto
Posé, men det behövs fler till deras skyltfönster.
Utställningen är igång och våra vinnarbilder
från några KM rullar i deras skyltfönster.
Dessutom är några pappersbilder utställda, men
de vill alltså ha fler. Det spelar ingen roll vad de
föreställer, bara de är monterade med en
30 x 40 cm svart passepartout.

Johnny Lundgren
Turistbyrån, Riksvägen 22, Bräcke.
Utställningen kommer att vara hela mars och ev
något längre.
Besök Johnnys hemsida
www.fotografjohnnylundgren.com/se

Så leta i byrålådan och gå ner på stan med ett
bidrag. Det uppskattas!
Kjella
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Säljes

Stativ: Enbentstativ Gitzo.
Längd: 42 - 148 cm.
Pris: 150 kr

Stativ: Enbentstativ Stitz med handledsband.
Längd: 38 - 147 cm.
Pris: 100 kr

Stativ: Trebentstativ Manfrotto 728B digi med
trevägshuvud och snabbfäste.
Längd: 51 - 133/164 cm.
Pris: 300 kr
Reinar Persson
070 - 600 84 63

~6~

Mars 2011

Månen genom kameralinsen
Foto & Text Dick Enebro
Som amatörfotograf ska man väl egentligen
hålla sig med båda fötterna på jorden.
Men då jag sedan barnsben varit intresserad
av vår närmaste granne i rymden och har haft
många tillfällen att betrakta den i alla dess olika
faser och färgskiftningar har intresset inte avtagit.
Inresset ökade naturligtvis markant den 20 juni
1969 när de första människorna landade på
månen.
Jag kommer exakt ihåg var jag befann mig när
de första bilderna från månlandningen sändes ut
i TV. Jag befann mig i en stuga i Undersåker.
Med dagens teknik kan man ”besöka” månen
genom att knappa in sig på Google Earth och
där notera alla landningsplatserna, titta på fotspår och mycket annat.
Detta är ju fantastiskt. Men, jag måste tillstå
att känslan efter ett stort antal misslyckanden,
att äntligen lyckas med en alldeles egen bild på
månen är oslagbar.
Att kunna se månens landskap i form av kratrar
och ringberg i släpljuset på den egna bilden är
en enorm upplevelse. Åtminstone upplevde jag
det så.

När jag började fundera över hur stora vissa
kratrar var hade jag stor hjälp av Google Earth:
s program.
Det visade sig att den krater som avtecknar sig
längst upp i kanten på min bild, heter Phytagoras och mäter 142 km rakt över alltså drygt 14
mil. Djupet är 5000 meter
En stor krater långt ner på den vänstra sidan kl:
8, heter Schickard och mäter 206 km rakt över.
Som jämförelse är det 19 mil mellan Östersund
och Sundsvall.
Beroende på hur solljuset faller in på månen i
dess olika faser belyses andra intressanta kratrar
och bergsformationer. Jag vill gärna visa exempel på detta genom att bifoga ytterligare en bild
då månen är ny eller i ”kommande”.
Jag vill gärna dela med mig av dessa bilder till
andra intresserade och tro inte att mitt intresse
har blivit mindre efter att ha lyckats med dessa
bilder.
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Med kameran i naturen
Foto & Text Göran Ekström
Bildvisning av Göran Ekström
Söndag 3 april kl 18:00 i ABF:s lokaler.
OBS! Samma dag som utflykten till Tännforsen.

Medverkar i naturtidskrifter, kataloger, reklam,
mm. med artiklar och föreläsningar om djur och
natur.

Bildvisningen kostar 40 kr/medlem inkl fika.

Medlem i föreningen
NATURFOTOGRAFERNA

Göran har fotograferat aktivt i över 40 år. Jobbar sedan flera år som naturfotograf på heltid,
med assistans av hustrun Eva, där även videokameran på senare år fått en given plats.

www.ekstromnaturfoto.picturo.se/
goranekstrom@bredband.net

Medverkat i TV och radio med naturinslag,
både på riks och lokalplanet.
Gav ut boken ”I LAPPUGGLANS SKOG” år
2002, på Max Ströms förlag.
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Kontaktsidan
Ansvarsområden

Styrelsen 2010

Ordförande
Kerstin Andersson
0693-212 88 eller 070-294 35 98
kerstinsbild@hotmail.com
Sekreterare / vice ordförande
Kjell Svantesson
070-651 63 16
kjell.svantesson@telia.com
Kassör
Erik Pehrsson
070-628 95 30
erik.pehrsson@tele2.se
Ledarmöter
Håkan Fagerström
070-676 40 26
phf@live.se

Tävlingsansvarig
Kjella Jonsson och Håkan Fagerström
Utställningsansvarig
Thomas Karlsson
Utflyktsansvarig
Kerstin Andersson
Hemsideansvarig
Leif Pettersson
Materialförvaltare
Björn Englund och Reinar Persson
Valberedning
Kerstin Andersson och Marie M Madsen

Thomas Karlsson
070-566 60 40
thomaskarlsson55@hotmail.com
Björn Englund
070-254 25 21
bjorn.englund1@comhem.se
Suppleant
Leif Pettersson
0703-291 963
leffe.p@bredband.net

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

Dick Enebro
070-230 45 57
dick.enebro@comhem.se

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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