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Kommande tävlingar
•

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. Tema Storsjöbygden. 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 ...
Vad tiden rusar iväg! Det var inte länge sen som jag satt och funderade
över vad det nya året skulle ha i sitt sköte.
Nu vet jag att de första fem månaderna har varit helt fantastiska. Storsjöbygdens fotoklubb är någonting alldeles extra. Det fick jag bevis för
senast idag (18 maj). Fick nämligen ett telefonsamtal från Skara fotoklubb
inför RIFO. Under samtalets gång berättar han, att han tycker, att vi har en
mycket fin hemsida. Sådant värmer, men det är du Leif som ska ta åt dig
äran.
Så har 7 fotografer fått med drygt 30 bilder i ”Runt Storsjön”. Någonting,
som gav oss en ny upplevelse.
En annan sak som värmer är att klubben har fått flera nya medlemmar, som har kommit med både
inspiration och fotoglädje. Men ingen ska glömmas bort. Ni är värdefulla allesammans. Vad vore
klubben utan er?
Slutar med en önskan om att Du ska få EN RIKTIGT FIN FOTOSOMMAR.
Kerstin

TACK alla underbara fotomedlemmar för uppvaktningen på min 70-årsdag.
Jag trodde att jag skulle klara mig eftersom jag
höll mig borta både på födelsedagen och efterföljande månadsmöte. Men icke!
Fast jag måste erkänna att det värmde. Mycket!
Har inte varit på någon SPA-behandling ännu,
men det ska snart bli. Det kommer att bli en helt
ny upplevelse, som jag verkligen ser fram emot.
KRAM och än en gång tack.
Kerstin
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Lite av varje
Årsboken
Årsboken ges ut av RSF (Riksförbundet Svensk
Fotografi) i slutet av varje år.
Sista dagen för inlämning av påsiktsbilder är
på månadsmötet den 29 maj.
Digitalt skickar du själv till lars.rosell@boraas.
com
Gå in på vår hemsida och klicka på ”Tävlingar”.
Längst ner står det ”Årsboken för RSF” - där får
du fram de regler som gäller.
Östersundsboken
Den 5 maj presenterades boken ”Runt Storsjön”
och filmen med samma namn på Jamtli.

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

Månadsmöten 2011
Söndag 29 maj kl 18:00.
ABF:s lokal, Rådhusgatan 37, Östersund
Årets teman i KM (klubbmästerskap)
November månad - ENERGI
(inlämning på månadsmötet 2011 10 30)
Fotoutställning på Jamtli
Komihåg vår utställning på Jamtli Nationaldagen den 6 juni.
Vi vill få in bilder i passepartout (önskvärd
storlek 30 x 40 eller större) för att visa upp för
allmänheten under denna dag,
Önskar också hjälp under hela dagen med
uppsättning från kl 09:00 plus nedplockning av
bilderna och närvaro under utställningen
kl 11:00 - 17:00.
Ju fler som ställer upp ju mindre jobb, så jag
hoppas att du har någon timme till övers för
fotoklubben.
Men har du ingen möjlighet att vara med på
Jamtli, så kom gärna med en eller ett par bilder
antingen till nästa månadsmöte eller direkt till
Jamtli kl 09:00 - 10:00 på måndagen.
I år ska dagen gå i SPORTENS tecken, det blir
extra kul om du har en idrottsbild.
Kerstin
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Lite av varje
Fotokurs med Johnny

DIFO
Vi var 7 medlemmar, som gav oss iväg tidigt
söndagen den 8 maj till Sundsvall för att vara
med på stämma och redovisning av årets DIFO.
Bengt Bygdén var domare i klass A och C,
medan Torbjörn Bergkvist hade tagit sig an de
andra två klasserna.

Den tredje och sista kvällen med kamerateknik
blev något alldeles extra, eftersom vi fick jobba
med två fotomodeller. En givande kväll.

Foto Kerstin Andersson

Ring Kenneth Persson och hör efter vad som är
på gång. Han har telefon 070-338 32 92.
Sen är det kul om du vill skicka in någon naturbild. Adresserna är kp.jakt.o.vapen@telia.com
och info@revsundsjaktvardskrets.com
Önskemålet är att du skickar till båda adresserna.

Välkomna!
Sten-Arne Eriksson

Klass B dia:
Ingegerd Karlsson (2 bilder).
Klass C färgbild påsikt:
Leif Pettersson, Håkan Fagerström och
Kjella Jonsson.

Samarbete med jaktvårdskretsarna
Du har väl inte glömt att du har möjlighet att ta
kontakt med Revsundskretsen, om du vill ut i
skog och mark.

Hälsar nya medlemmar

Ett stort GRATTIS till de medlemmar som tog
hem diplom:
Klass A monokrom påsikt:
Ingegerd Karlsson, Magnus Lögdberg och
Håkan Fagerström.

Klass D digital:
Leif Pettersson (2 bilder), Håkan Fagerström (2
bilder), Magnus Lögdberg, Anna Swanson-Danielsson och Hasse Swärd.
Som vanligt hade man plockat ut 30 bilder i
varje klass utom i diaklassen där man för första gången har valt att ta ut 25% av inlämnade
bilder. Det gav till resultat att domaren bara
plockade ut 13 bilder i år. Detta bestämdes på
förra årsmötet p g a att så få deltar i denna klass.
Nu är det upp till oss klubbar och diskutera om
vi vill ha kvar dian.
Kerstin
Ett stort tack ...
... till alla som bidragit med texter/bilder till
Bländaren.
Samtidigt vill jag passa på att önska alla en
härlig sommar.
Inga-Lill
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Efterlysning !!!
Ta med Dig bilder till vår utställning på ABF.
Ta gärna med flera bilder om Du kan.
Storleken skall vara 30 x 40 cm med passepartout.
Klubben får betalt för denna utställning.
Om Du är flitig med bilder så att jag ofta får byta då
tjänar klubben mer pengar.
Pengarna kan vi använda till trevliga ändamål.
Reinar Persson
070 - 600 84 63
reinar.persson@comhem.se
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Fotomaran nr 2 är avgjord
Den 7 maj genomförde vi ännu en Fotomara.
Denna gång med dubblat deltagarantal (17 st),
vilket är en framgång.
I ett kylslaget Östersund spred vi ut oss för att
klura ut motiv, kompositioner och uttryck.
Domaren Maria Hermansson mötte upp den 19
maj och redogjorde för sin syn och det resultat
hon kommit fram till.
En intressant kväll, med många nya tankar och
bildtolkningar. Vi bestämde på stående fot att
ha med bilderna vid nästa KM, så att medlemmarna själva kan studera bilderna och upptäcka
vilka skilda idéer som finns representerade
bland bilderna.
Kanske en liten omröstning kan stimulera
granskningen …

Här kommer vinnarbilderna ...

Startnummer
Foto: Lennart Samor

Bakslag
Foto: Alice Samor

Fortsättning nästa sida ...
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Fotomaran nr 2 är avgjord

Motsats
Foto: Kjella Jonsson

Meningsfull
Foto: Kjella Jonsson

Vågad
Foto: Johnny Lundgren

Förväntan
Foto: Kerstin Andersson

Blomstervandring till Ansätten - Sommaren 2011
Välkomna att följa med vår kunniga guide på
en minnesrik vandring bland rariteter och mera
vanliga växter. Heldagstur 8 timmar, 12 km.

Information:
Rut Magnusson 0645 - 350 24
Krokoms Turistbyrå 0640 -164 00

Ta med stövlar, regnkläder och matsäck.

www.ansattfjallen.com

Avgång från Ewas Pensionat i Bakvattnet
kl 10:00.

Avsluta gärna med middag på
Ewas Pensionat i Bakvattnet
0645 - 350 18

Guideavgift 100 kr. Barn under 15 år gratis.
Försäljning av boken Blomsterfjället Ansätten
180 kr, info.häfte 40 kr
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Ett orrspel är aldrig fel
Foto & Text Dick Enebro
Det är alltid lika trevligt och spännande att
sticka iväg på orrspel. Jag tycker att det ligger
lite av förväntan redan i förberedelserna. Kvällen före gör jag i ordning den utrustning som
ska med. Ryggsäck och kamerautrustning tar jag
fram, mackorna blir färdigbredda och placerade
i kylskåpet. Det blir att lägga sig lite tidigare än
vanligt.
Jag stiger upp vid fyratiden, brygger kaffe och
en halvtimme senare är jag på väg för att vara
på plats strax innan gryningen.
Några orrtuppar är redan på gång, men det riktiga spelet kommer igång först när solens första
strålar når spelplatsen. I det här fallet är spelplatsen på och invid en skogsbilväg.

Under spelet hörs det bubblande kuttret vida
omkring, kuttret varieras och ersätts dessemellan av ett kärvt sisande.
Tupparna utmanar varandra med utfall, höga
hopp, vingflax och brakar då och då samman så
att fjädrarna ryker. Näbbar och klor kommer till
användning, men mest är det vingarna som står
för de flesta hurringarna.
Det är sällan som någon blir allvarligt skadad.
Den underlägsne väljer att ta till flykten.
När hönorna anländer ser man tydligt hur tupparna försöker att övertyga honorna om att just
han är den perfekte partnern.
Honorna ser ut att vara närmast ointresserade av
tupparnas uppvisning och går och plockar lite
här och där med sina näbbar på marken.
Men var så säker de har stenkoll och vet precis
vilken tupp de väljer att para sig med.
Som mest var det sex tuppar och fem hönor på
den här spelplatsen. De tuppar som flydde, gav
inte upp utan satte sig i något träd och spelade
där.

Tupparna är verkligen vackra i sina svarta till
blåskimrande fjäderdräkter. Vid spelet visar de
även upp sina kritvita stjärtfjädrar inramade av
de svarta lyrformade sjärtfjädrarna. Pricken över
i är de uppsvällda knallröda ”ögonbrynen” som
kan göra vilken orrhöna som helst knäsvag.

Orrspelsbilder har säkert många sett tidigare, så
jag visar en något annorlunda bild. En tupp som
landar i motljus rakt emot min kamera, samt två
tuppar i slagsmål och slutligen en tupp där de
vackra färgerna verkligen framgår.
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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.se
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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