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Kommande tävlingar
•

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 ...
Regnet slog mot rutan för en stund sen, och jag riktigt känner hur våren
närmar sig även om inte solen visar sig. Det är en härlig tid som väntar oss.
För exakt en månad sen hade jag förmånen att visats i Indien i tre olika
nationalparker alldeles vid kräftans vändkrets och strax söder därom. Det
är fantastiskt att åka runt i en jeep timme efter timme och spana efter tiger.
Dessa kattdjur som har en sån förmåga att smälta in i naturen. Det är nästan
omöjligt att få syn på dem, trots att de kanske är bara några meter bort.
Men vi (17 personer i åldrarna 9-71 år) hade en otrolig tur att få se dessa
vackra djur under sex av sju dagar och då oftast flera gånger under samma dag.
Indien är ett land med många gästfria, vänliga leende människor och det var oftast lätt att få fota
dem. Det hände då och då att någon t o m kom fram och bad att få bli fotad. Sen sträckte man fram
handen och tackade. Sådant är man inte precis van vid.
Men det är inte enbart med glädje man åker runt i detta land eftersom man också möts av stor fattigdom. Man kan inte annat än känna en stor tacksamhet att ha haft turen att födas i Sverige. Vi har så
mycket som vi tar för givet som vatten, ren luft, el, värme och mycket mat att vi har svårt att välja
o s v.
Med våren kommer nya motiv att fota. Själv tänker jag ta fram makron och ”jaga” kusar och kanske
en och annan vårblomma. En spännande tid väntar.
Ha det gott, så ses vi snart.
Kerstin
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Lite av varje
Månadsmöten 2011
Måndag 18 april kl 18:00 (OBS måndag).
ABF:s lokal, Rådhusgatan 37, Östersund
Visar Thomas Holmberg bilder från Australien
och Robert Lundqvist från Avans kommer och
informerar om vuxenutbildning samt kommande
sommarkurser.

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.

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

Gå in på vår hemsida och under rubriken
”Tävlingar” - där hittar Du allt Du behöver veta.

November månad - ENERGI
(inlämning på månadsmötet 2011 10 30)

Inlämning senast på månadsmötet
söndag 29 maj.

Uthyrning
Dia/filmscanner 50 kr i hyra och 500 kr i depositionsavgift som återfås om scannern återlämnas i felfritt skick.
Hyrtid två veckor.

Hälsar nya medlemmar
Välkomna!

Skärmkalibrator 200 kr i depositionsavgift
som återfås om om kalibratorn återlämnas i
felfritt skick.
Hyrtid en vecka.

Malte Fernlund

Utställningsbilder till ABF
Glöm ej bort och ta med er bilder till vår utställning på ABF. Ta med flera bilder om ni kan.
Storleken skall vara 30 x 40 cm med passepartout.
Kom ihåg att klubben får betalt för denna utställning, så om ni är flitiga med bilder så att jag
får byta ofta så tjänar klubben mera pengar som
vi kan använda till trevliga ändamål.
Reinar

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
DIFO
Söndag 8 maj har Mellannorrländska distriktet sin stämma i Sundsvall. Samtidigt har man
redovisning av de fyra tävlingsklasserna inkl
utdelning av diplom och förhoppningsvis en och
annan plakett. Detta brukar vara mycket intressant och givande. Det är alltid lika roligt att
träffa likasinnade från de andra klubbarna, som
för närvarande är 9 till antalet.
Hoppas att du vill följa med. Har preliminärbokat en minibuss i hopp om att vi blir tillräckligt
många, som vill åka.
Anmäl Dig till Kerstin 070 - 294 35 98.

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

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.

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

Utställningar
Vår utställning på Foto Posé fortsätter en liten
tid till.
Johnny Lundgren och Magnus Lögdberg har
utställning på Biblioteket i Bräcke under april.
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Fotokurs med Johnny
Foto & Text Kjella Jonsson

På första träffen i Mamerateknik med Johnny
pratade vi bland annat om bländare, slutare
och tid. Vi fick också möjlighet att öva dessa
begrepp. Vid tre stationer skulle vi lösa olika
specifika uppgifter.

Styra skärpedjupet genom att välja bländare.
Testa vitbalansen och behovet av att kompensera exponeringen.
Det var ett utmärkt pedagogiskt upplägg med
lite snack och mycket verkstad. Det märktes i
varje fall jag att det behövs mycket träning innnan det sitter.
Vid andra träffen kommer det att handla mer om
utrustning; val av objektiv, hantering av kamera
etc.
Det blir spännande!

Prova att frysa en rörelse med hjälp av att ändra
tiden och öka på bländare och ISO-värde.
Kamerateknikkursen har verkligen varit populär. Den 2:a kvällen 4 april var vi 18 medlemmar! På programmet stod genomgång av olika
objektiv, kameraväskor och en del annat, innan
det var dags att dela upp gruppen och börja fota.
Den ena gruppen skulle fånga vatten med blixt,
vilket tyvärr misslyckades helt, medan den andra gruppen skulle göra en produktbild.
Det blev svettigt för Johnny, som verkligen
gjorde sitt bästa för att hinna vara i två rum
samtidigt, men jag tror, att de flesta av oss i alla
fall tyckte, att det både var intressant och roligt.

Vi var flera medlemmar, som både hittade nya
knappar och gjorde andra aha-upplevelser.
Ev kan vi fortsätta i höst med en liknande kurs,
om det finns intresse. Det är bara att säga till.
Kerstin
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Fotomara
för klubbmedlemmar och fotobekanta

Lördagen den 7 maj 2011
”Flex-Start” på ABF, Rådhusgatan 37, kl. 9:00-11:00
Tävlingstid
3 timmar.
Den som startar 9.30 skall alltså vara klar 12.30.
Senaste möjliga målgång blir 14.00; dvs. för den som startat 11.00
Tävlingsregler
Vid start får du ett startnummer och sex olika teman (varav tema nr ett är just ditt startnummer),
som du ska fotografera. Dessa teman kan tolkas på många sätt, och du får använda din fantasi för att
åstadkomma bästa möjliga resultat. Du får ta hur många bilder du vill. Vid målgång skall dina sex
omdöpta tävlingsbilder föras över med hjälp av en kortläsare.
Kostnad
20 kr, då ingår ett litet symboliskt pris i varje tema plus kaffe vid målgång.
Redovisning
av resultatet i konferenssalen på ABF torsd. den 19 maj kl.18.00.
VÄLKOMNA!
Storsjöbygdens fotoklubb
Kerstin, Håkan och Kjella

Bildvisning av Göran Ekström
Första söndagen i april kom Göran Ekström på
besök till fotoklubben och visade sina fantastiska naturbilder, som han också gav en personlig
bakgrund till.
Han berättade om sitt tålamodsprövande arbete
för att lyckas ta just DRÖMBILDEN. En speciell bild på en storlom tog det honom ca 10 år att
få till…
Vi var många som passade på att köpa ett ex av
hans bok, som vi säkert kommer att bläddra i
med en viss respekt. Han lämnade oss med ett

halvt löfte om att komma tillbaks och visa bilder
på en björnfamilj…
Kjella
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Utflykt till Tännforsen och bildvisning
Foto & Text Kerstin Andersson
Fyra medlemmar (Marie, Magnus, Johnny och
Kerstin) drog iväg tidigt på söndagsmorgonen i
spänd förväntan. Hur skulle vädret bli där uppe
i fjällen? Man vill ju helst ha vackert väder med
solsken. Vår önskan gick i uppfyllelse!
När vi plockat upp Magnus på Frösön, fortsatte
vi över ön och gjorde ett stopp vid Rödöns
kyrka. Där fick jag prova Magnus´fisheye 8
mm. En helt ny upplevelse måste jag säga. Och
intressant!
Vi kom upp till Tännforsen i god tid, innan
igloon öppnades, så vi gick sakta ned mot forsen. Det fanns så otroligt mycket, som lockade
till fotografering. Tiden bara rusade iväg.
Igloon är en fantastisk skapelse, som just den

här dagen lockade mycket folk. Bertil (vet ej
efternamnet) gör verkligen ett jättefint arbete.
Marie provade en iskall toa-stol, medan jag
intog sängen. Vad gör man inte för en fotograferande kompis?
Så småningom tog hungern oss till restauranten.
Tur, att den är öppen samma tider som igloon
och kan bjuda på mat med viltsmak.
Någon gång efter halv sex stegade vi in på ABF
för att förgylla kvällen med Göran Ekströms ”
Med kameran i naturen”. Vi var nog 17-18 medlemmar, som fick njuta av vackra bilder och ett
intressant ”prat”. Vilken energi han lägger ner
för att få den perfekta bilden. Någon bild hade
tagit 10 år!
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Träffen med Revsunds och Hammerdals
Jaktvårdsförening
Foto & Text Kerstin Andersson
Den 8 april - vilken dag!
Trots lite kylslaget väder, så var vi 12 medlemmar, som kom till Stig Olsson, Viltstigen i Hara
på lördagseftermiddagen. En eldsjäl, som fyller
80 år den 11 april.
Tyvärr så var det bara ett par jägare med familjer, som ställde upp. Vi fick information om
jaktförbundet av Kenneth Persson och bjöds på
kaffe, kokt över öppen eld. Vi umgicks i ett par
timmar, innan åtta av oss från klubben fortsatte
ut på Andersön för att grilla korv.
Jaktvårdskretsarna vill ha ett samarbete med oss
i hopp om, att vi ska bl a kunna visa upp mindre
blodiga bilder från naturen, som de sen ev ska
kunna lägga in på sin hemsida. Deras tanke är

att man ska kunna ge jägarförbundet ett bättre
rykte. Man vill inte bara förknippas med ond
bråd död utan mer den sociala biten och naturintresset.
Har du naturbilder av alla de slag, så skicka dem
både till:
Kenneth Persson kp.jakt.o.vapen@telia.com
webmastern info@revsundsjaktvardskrets.com
Om du vill följa med ut på någon form av jakt
eller få ett tips om något intressant ute i naturen,
så ring till Kenneth, tel: 070-338 32 92.
Vi hoppas, att både jaktvårdskretsen och fotoklubben ska få stor glädje av detta samarbete
och kanske en och annan ny medlem. Lycka till!
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Spåren avslöjar
Foto & Text Dick Enebro
Jag var på väg i bil från Östersund till Föllinge.
Jag noterade en hel del djurspår i snön vid vägkanterna.
Även från bilen är det ganska lätt att känna igen
de vanligaste spåren. Det var från älg, rådjur,
räv och hare. Spår från älg var mest förekommande.
Men, så såg jag ett spår som avvek från vad jag
så långt hade sett under färden. Det var ett markant långdraget spår som löpte från skogskanten
nerför sluttningen mot snödrivan vid vägkanten.
Min första tanke var, ”är det någon som åkt
bräda däär?”
Naturligtvis måste jag bara ta reda på vad det
var för något och vände vid närmaste tillfälle.
Stannade, klev upp på snövallen och fotade.
Här är det någon som haft roligt en stund tänkte
jag, när jag såg spåren av ett fyrfota djur som
tagit sats längst upp i vägslänten och sedan i en

enda lång glidning kanat ända ner till snödrivan.
Sträckan var väl en 6 – 7 meter och spåret cirka
20 - 25 cm brett.
Jag vet inget annat djur än en utter som skulle
kunna lämna ett sådant spår efter sig.
En utter mitt i skogen verkar kanske lite väl
långsökt, men det var kanske bara en 5 – 600
meter fram till Långan.
Det skulle ha varit roligt att få se åkturen i snön
eller helst att få ta en bild, men den här gången
får jag nöja mig med det avslöjande spåret.
Utter, Lutra lutra kan bli 99 – 138 cm lång och
väga 6 - 15 kilo och förekommer i nästan hela
landet undantaget är på vissa platser i södra
Sverige där den betraktas som utrotad. Födan
består främst av fisk, men också av grodor,
sorkar och kräftdjur. Detta står att läsa i WWF:s
skrift ”Ut i naturen”
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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
h.thomas.karlsson@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

~ 11 ~

