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Lör 27 - Sön 28 augusti - Resa till myskoxarna i Funäsdalen
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Sön 28 aug kl 18:00 - Månadsmöte
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Nästa presstopp 16 september
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Kommande tävlingar
•

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

•

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 ...
Ja, då börjar sommaren gå mot sitt slut. Känns lite vemodigt. Men vi får
minnas alla varma och sköna sommardagar, som dessutom har varit ganska
fri från irriterande flygfän. I alla fall har jag sluppit dem. Det kanske kan
bero på att jag har varit på de rätta platserna.
Det tråkiga med denna årstid är att den går alltför fort. Innan sommaren
har börjat har man massor av planer. Man ska göra det och det - för att inte
säga hur mycket som man ska ut och fota. Men alltför sällan går fantasi
och verklighet ihop. Dagarna försvinner i ett huj och de där bilder som man
hade tänkt ta blev inte av.
Jag hoppas att du har många vackra bilder på din näthinna som du kan
plocka fram i vintermörkret och minnas den bästa sommaren som vi haft på många år.
Men än har vi säkert många sköna dagar kvar som vi kommer att få njuta av innan sommaren säger
farväl för i år. Förhoppningsvis kan vi locka ut varandra på små utflykter i närområdet.
Vi är 8 medlemmar som drar till Funäsdalen den 27-28 augusti för att föreviga några myskoxar.
Ska bli ett spännande äventyr.
Vi har tidigare pratat om att göra en extern Fotomara tillsammans med Expert den 3 september men
tyvärr dök det upp förhinder när vi skulle sätta oss ner och planera. Därför skjuter vi på maran ytterligare ett år.
Kanske det får bli en intern mara istället i september? Kommer att ta upp det på styrelsemötet den
24 augusti och senare på månadsmötet.
Det ska bli kul att få möta er igen. Vi ses kanske redan den 28:de.
Kerstin
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Lite av varje
Bildanalys
Som jag har nämnt tidigare så fick vi tre som
var på RIFO pröva ett nytt sätt att bedöma bilder.
Det gick snabbt och lätt att sätta betyg på bilderna. Men det ska sägas att det här är bara ett
av alla sätt som man kan använda när man ska
bedöma en bild.

Månadsmöten 2011
ABF:s lokal, Rådhusgatan 37, Östersund
• Söndag 28 augusti kl 18:00
• Söndag 25 september kl 18:00
• Söndag 30 oktober kl 18:00
• Söndag 27 november kl 18:00

Har tänkt att vi kan pröva detta på månadsmötet
nu i augusti. Ska bli intressant och höra, vad du
kommer att tycka. Kanske vi kan ha nytta av
det ibland när vi ska bedöma bilder till andra
klubbar.
Kerstin

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

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
Välkomna!

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.
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Karin Edvardsson
Bente Bendiksen
Orvar Dahlberg
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Efterlysning !!!
Ta med Dig bilder till vår utställning på ABF redan till månadsmötet
i augusti och även kommande möten.
Ta gärna med flera bilder om Du kan.
Storleken skall vara 30 x 40 cm med passepartout.
Eftersom jag ska byta ut alla bilder denna gång så behöver jag massor,
även några av större storlek inramad och klar som jag kan hänga på
platsen nere vid datasalen.
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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RIFO 2011 - Medevi Brunn, Motala
Foto Inga-Lill Fredriksson & Text Kerstin Andersson
Den 21-22 maj var det RIFO-stämma på
Medevi Brunn. Arrangörer var Borens fotoklubb
Motala. Anna Swanson-Danielsson, Inga-Lill
Fredriksson och undertecknad åkte och fick vara
med om en helt fantastisk helg.
Vi var kanske ett 40-tal fotomedlemmar som
strålande samman redan under fredagskvällen
för att umgås och avnjuta en otrolig god grönärtsoppa och punsch. Efteråt delades vi upp i
ca 7 grupper. Nu skulle vi få pröva på ett nytt
sätt att bedöma bilder. Det var mycket intressant
och lärorikt.

På lördagskvällen var det middag med underhållning. RIFO avslutades av Ove Litorell som
hälsade oss välkomna till nästa års stämma i
Skara den 12-13 maj.
Vi åkte hem fyllda av inspiration och fotoglädje.
Att Storsjöbygdens fotoklubb dessutom hade
fått frågan om att anordna RIFO 2013 kändes
bra eftersom vi fick så många dunkningar i ryggen och löften om stöttning.
Vi – Anna, Inga-Lill och jag - tror på det här.
Grattis till alla RIFO-resultat!
Diasalong:
Ingegerd Karlsson - Diplom
Grupp B = Kollektion dia:
Kerstin Andersson - Visning
Digitalsalong:
Anna Swanson-Danielsson - Diplom
Patrik Modén - Visning
Hasse Swärd- Visning

Carl, Kerstin, Anna och Martha.
Carl o Martha Blom två 80-åriga duktiga fotografer.

Lördagen började med invigning och fotostämma, som tack vare en skicklig ordförande både
gick snabbt och var lättsam. Nu var det nästan
det dubbla antalet medlemmar.
Både på lördagen och söndagen var det redovisningar och prisutdelningar i de olika fotoklasserna. Likaså kunde man gå en guidad tur på
Medevi brunn båda dagarna. Mycket intressant
men samtidigt deprimerande eftersom man inte
har råd att underhålla alla dessa hus.
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Nationaldagen på Jamtli
Foto & Text Kerstin Andersson
Vilken dag!
Bra väder, många fotomedlemmar som hjälpte
till, plus men inte minst många besökare.
Kul, kul!

Thomas Karlsson fick de flesta rösterna både
när det gällde 1:a, 2:a och 3:e plats.
Med andra ord – storslam!
Grattis Thomas!

Vi var 9 medlemmar som samlades i Garaget
på Jamtli för att montera upp alla bilder som
lämnats in.
Sen kom ytterligare 4 medlemmar för att avlösa
oss andra som varit där från morgonen.
Ett stort tack till er alla.
Det blir så mycket roligare och enklare när man
är många som gör saker tillsammans.

Den vinnande bilden hade titeln ”Fyrverkeri”.
Presentkortet på 200 kr på Foto Posé gick till
Gus Granli på Frösön. Hon hade lagt sin röst på
Anna Swanson-Danielssons bild ”Hästöga”.

Det var 14 fotografer som ställde ut 78 bilder.
Otroligt bra!
Något som blivit en liten tradition är att våra
besökare får rösta på den bild som han/hon
tycker bäst om och har också chansen att vinna
ett presentkort.

Ingegerd, Patrik och Anna

Foto-mingel på Jamtli

Det är ett otroligt bra sätt att få människorna
riktigt engagerade. De går varv efter varv och
funderar.
Både människor och djur är intresserade av fotografering
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Fotokurs med Mats Ricklund
Foto & Text Dick Enebro
Den 17-20 juni 2011 deltog 16 av fotoklubbens
medlemmar i en lärorik och trevlig fotokurs
med temat ”Naturfoto”

Fotoutflykterna gick till Sunne kyrkoruin,
Jamtli, Ändsjön och Sommarhagen på Frösön.
Övrig verksamhet bedrevs i ABF lokaler.

Kursen bedrevs såväl inomhus som utomhus. Vi
som deltog fick under Mats Ricklunds säkra och
pedagogiska ledning insikt om våra kamerors
inställningar, funktioner och möjligheter.
Jag tänker inte gå in på allt vi lärde oss på
kursen, men några saker som vi skulle lägga på
minnet, var att: ”Träna, träna, var inte rädda för
att prova olika inställningar med exponeringstider, Iso-tal, vitbalans och bländaröppningar”

Ni kan tro att det fotades och diskuterades bilder
under dessa dagar. Jag vet att det var många
som lyckades bra med sina bilder. Mina blev väl
så där, men jag delar gärna med mig av dessa i
alla fall.

Vi fick bland annat träna på att använda så kal�lade ”naturliga filter” genom att fota genom
gräs, vass, grenar eller liknande. röra kameran
i sidled, tilta och zooma under exponering och
tagning.

Sexton nöjda fotografer tar med sig sina nyvunna kunskaper och tränar, tränar och provar
på något nytt. Det är jag övertygad om.
Resultaten kommer säkert att visa sig i våra
månadstävlingar framöver.

Jag fastnade lite för detta med kort skärpedjup
och har tränat på det efter kursen och hoppas att
det framgår av min bild på Amiralfjärilen.

Dick (Fotar med SONY)

Ett försök att visa kort skärpedjup. Här bara cirka 10-15 mm. Skärpan når från antennerna och större delen av vingarna, men avtar vid vingarnas bakkant.

~8~

Augusti 2011

Fotokurs med Mats Ricklund
Foto & Text Dick Enebro

Fyra glada kursdeltagare. Grenen över ansiktet till vänster i bild, förklarar jag med ”naturligt filter”
Jag vet, jag skaa träna.

Denna bild är ett resultat av att fota under zoomning.
Fotat under tiltning. Motivet är vass.

Denna bild är ett resultat av att fota under zoomning.

Magnus Lögdberg står risigt till. Här har jag försökt att
begränsa skärpedjupet att omfatta bara Magnus.
Resultat: Oskarp bakgrund.

Mats Ricklund sade att, när man fotar något med ögon, ska det finnas en glimt i det,
annars blir det dött.
Här har jag fångat glimten i åtminstone två
av de åtta ögonen.
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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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