September 2011

BLÄNDAREN
Innehåll
•

Kommande tävlingar

•

Tredje maran genomförd

•

Kommande utställningar

•

Nyfiken hermelin poserade för fotografen

•

Ordförande har ordet ...

•

En underbar dag i fjällnära natur

•

Lite av varje

•

Utflykt till myskoxarna i Funäsdalen

•

Efterlysning !!!

•

Naturfotograf Brutus Östling (annons)

•

Kontaktsida

Kalendern
•

Ons 21 sep kl 18:00 - vi träffas på Svenssons Kafé.

•

Sön 25 sep kl 18:00 - Månadsmöte med bl a bildanalys.

•

Tor 20 okt kl 18:30 - Studiebesök på Svenssons ramar. Ta med en bild och få en passepartout.
Kostnad 80 kr.

•

Sön 30 okt kl 18:00 - Månadsmöte där Håkan Persson visar sin film ”Beredskapsårens
hjältinnor”

•

Sön 27 nov kl 18:00 - Månadsmöte

Nästa presstopp 21 oktober
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Kommande tävlingar
•

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

•

Matveckan - vecka 40. Se Reinars info.

•

Fotoutställning på Campus bibliotek den 22 okt -15 nov. Se info nedan

•

Utställningen flyttas sedan till Länsbiblioteket och fortsätter där fram till den 27 nov.
Se info nedan

Fotoutställningen på Biblioteken
Vår fotoutställning ”Storsjöbygden” ska förhoppningsvis innehålla en massa bilder från
Östersund med omnejd. Det är bara fantasin,
som kan sätta stopp.

Tisdagen den 15 november tar de som kan
komma ifrån på eftermiddagen ner bilderna på
Campus för att sen tillsammans med andra sätta
upp bilderna på Länsbiblioteket.
Här är det öppet till kl 19:00.

Bilderna ska sättas in i enbart en passepartout
för att kunna nålas upp på våra skärmar.
Storlek 30 x 40 cm blir med all säkerhet det
bästa måttet, men ingen regel utan undantag.
Ta med dig dina bilder och vi får se vad som
passar.

Nu kan vi dessutom ha inramade mindre bilder
som vi kan placera i några bokhyllor (bredd 67
cm och höjd 30 cm).
Vi plockar ned bilderna söndag 27 november.

Campus bibliotekets öppettider lördag 22 oktober är 11:00 - 15:00.
Då träffas vi för att göra en så bra utställning
som möjligt.
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Ordförande har ordet ...
Hösten har kommit och naturen målas i de vackraste färger.
I morse var det bara någon plusgrad, men solen lyste och snart var det
riktigt skönt.
Som du förstår, så gillar jag denna årstid. Tempot sjunker och det känns
ombonat när man får krypa upp i soffan, tända mysbelysningen och bara
vara. Hoppas, att du känner detsamma.
Det är också en fantastisk tid att gå ut med kameran och föreviga allt det
vackra.
Lycka till med fotandet
Kerstin

Rönnbär
Foto: Kerstin Andersson

Ljungvårtbitare, fotograferad vid Tysjöarna
Foto: Jan Östlund
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Lite av varje
Uthyrning
Stativ med bakgrundsduk för porträtt och
produktfotografering hyr jag ut till den som
behöver för 150 kr per tillfälle. Det finns
endast en blå duk för tillfället. Men om ni är
flitiga att hyra den så får jag snart råd att köpa
in flera dukar med olika mönster och färger.
Detgår även bra att använda stora lakan, presenning eller vad ni vill som inte väger så mycket.
Skärmkalibrator 200 kr i deposition vid hyra
som ni får tillbaka om den lämnas tillbaka i
felfritt skick, hyrtid en vecka.

Månadsmöten 2011
ABF:s lokal, Rådhusgatan 37, Östersund
•
•
•

Söndag 25 september kl 18:00
Söndag 30 oktober kl 18:00
Söndag 27 november kl 18:00

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

Dia/filmskanner kostar 50 kr i hyra samt 500 kr
i deposition som ni får tillbaka om den återlämnas i felfritt skick, hyrtid två veckor.
Nu med instruktions DVD för enklare användning.
För hyra kontakta Reinar Persson
070-600 84 63

Vi träffas på Svenssons Kafé
Onsdag 21 september kl 18:00

RIFO 2013
På sista månadsmötet diskuterades det ganska
livligt om vi ska ta på oss arrangemanget av
RIFO-stämman 2013. Vi inser att det kommer
att vara mycket jobb 1½ år framåt, men vi tror
på oss själv och röstade ”Ja”.
Vi kommer att börja med en studiecirkel med 4
medlemmar: Kjell Svantesson, Erik Pehrsson,
Leif Pettersson och Kerstin Andersson. Så småningom måste vi plocka in fler medlemmar, som
kan tänka sig att ta vissa bitar.
Kerstin

Hälsar en ny medlem
Välkommen!
Kerstin Hellström
Bildanalys
Ett annorlunda sätt att bedöma bilder. Tyvärr
hann vi inte med att pröva den bildanalys som
jag pratade om på förra månadsmötet, men nu
ska det bli den 25 sept.
Kerstin
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Efterlysning !!!
Ta med Dig bilder till vår utställning på ABF redan till
månadsmötet i september och även kommande möten.
Ta gärna med flera bilder om Du kan.
Storleken skall vara 30 x 40 cm med passepartout.
ABF har en matvecka vecka 40, dom vill att vi gör en utställning
med enbart bilder på mat denna vecka.
Jag skall byta ut alla bilder till bilder på mat så jag behöver massor.
Även några av större storlek inramad och klar som jag kan hänga på
platsen nere vid datasalen.
Ta helst med Er bilder till nästa månadsmöte sön 25/9,
men senast onsdag 28/9.
Ni har tid på er till den 28/9 att komma med bilder till mig, men ha helst med
er till månadsmötet.
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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Tredje maran genomförd
Foto Klubbmedlemmar & Text Kjella Jonsson
Denna gång var det 10 deltagare, som samlades
lördag den 3 september på ABF.

Bifogar de inlämnade bidragen under temat
perspektiv, så att ni får en smakbit.

En ur personalen på Expert hade gett temaförslagen (ljus, liv, kontinuitet, söt och perspektiv)
och vi fotade runt på stan i 3 timmar.

Domare denna gång blev Reinar och Björn E.,
som leverera/r/de sina synpunkter på torsdag
den 8:e.

Själv sökte jag mig ned mot järnvägen. Där
tänkte jag både fånga något med perspektiv och
kontinuitet.

Sammanfattningsvis, så tycker jag att det är
trevligt att träffas och fotografera.
Kanske kan det vara en variant att träffas och
fota teman på stan eller annanstans och sedan
träffas och diskutera utvalda bilder. Utan att
tävla.

Dessutom kan det uppstå fantastiska scenerier
med moln, ljus och kraftledningar där….
Mitt nästa spontana mål blev Loppisgården
och gissa om det finns föremål att plåta i deras
lokaler!
Med 60-talet bilder i kameran blev det dags för
återsamling, framtagning av de bilder jag var
mest nöjd med och kaffe och en macka och lite
erfarenhetsutbyte.

Det skulle innebära att vi kanske går omkring i
mindre grupper och utbyter åsikter.
Inte som vid tävling: enskilt.
Det viktiga är då diskussionen och upplevelsen
av hur olika vi upplever bilder.
Det vore lärorikt att vara med om mer av detta.
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Tredje maran genomförd
Foto Klubbmedlemmar & Text Kjella Jonsson
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Nyfiken hermelin poserade för fotografen
Foto & Text Dick Enebro
Detta blev ett riktigt trevligt möte, åtminstone
för mig när jag träffade denna hermelin. Vad
hermelinen tyckte, det vet jag inte, men den var
väldigt nyfiken av sig vilket resulterade i att jag
fick några fina bilder på den till sist.
Jag fotade några insekter på en fallen trädstam,
då hermelinen snabbt visade upp sig på, under
och invid trädstammen i snabb följd.
Jag hade tydligen kommit in på hermelinens
revir. Jag försökte att fotografera den, men den
var så snabb och tydligen lite rädd för kamerans
ljud.
Då började jag att tala med lugn röst och döm
om min förvåning när den kom fram allt närmare och tittade på mig, den nästa poserade.
Men så fort jag tog en bild försvann den blixtsnabbt igen.

Detta pågick ett antal gånger och till slut hade
jag fått mina bilder. Jag tackade för besöket och
drog mig tillbaka från en trevlig bekantskaps
revir.
Hermelinen tillhör gruppen mårddjur och är ett
av våra mindre rovdjur och förekommer över
hela landet utom på Gotland. På sommaren är
hermelinens päls brun ovantill och gul på undersidan. Vintertid är den helvit förutom svansspetsen som är svart året om. Kroppslängden är
16-29 cm, svansen är 8-12 cm. Hanen är större
än honan.
Dieten består av möss, sorkar och i fjällen är
lämlar den viktigaste födan. Även harungar,
kaninungar, fåglar och fågelägg, grodor och
insekter ingår ibland i dieten.
Uppgifterna om hermelinen har jag hämtat från
Svenska Jägareförbundets hemsida.
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En underbar dag i fjällnära natur
Foto & Text Marie Madsen
Lördagen den 10 september var det dags för en
efterlängtad resa till Skalstuguvägen. Vi som
åkte var Leif P, Kerstin H och jag, Marie. Målet
med resan var att fota de mindre kända stenvalvsbroarna som vi misstänkte fanns men inte
finns utmärkta på kartorna. Det här var en resa
som var tänkt att gå av stapeln redan i juni månad men regnade bort. Vilket i och för sig inte
gjorde så mycket för nu möttes vi av underbara
höstfärger som glödde i solskenet.

I ottan for vi raka vägen upp till där vägen delar
sig i den nya och gamla Skalstuguvägen. Glada
i hågen började vi vår vandring spanandes efter
dolda broar. Leif hade gjort ett fantastiskt förarbete med bilder och enirokartor där vi såg små
vattendrag där broar eventuellt kunde finnas.
Nyfiken som man är hoppar man över diken
och ner i slänter för här ska inget missas. Två
mycket små broar fann vi, dock inga med wowfaktor fotomässigt.

Efter ca 5 km kom vi till ett vattendrag med ett
litet vattenfall och en fantastiskt vacker stenbro. Vi trodde nog att vi skulle vara ganska så
ensamma däruppe men oj så vi bedrog oss. Vi
mötte ett flertal människor på tur och på cykel
men även ett par lämlar. Somliga hamnade även
på bild.

På vägen tillbaka till bilen så blev det lite svampjakt med Kerstin som lärare. Vi till och med
hittade en Karl-Johan svamp.

Efter en efterlängtad lunch så bar det av vidare
med Leif som siceron till dom mer kända broarna.
Allt som allt var det en underbar dag och trötta
och nöjda begav vi oss hemåt.
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Utflykt till myskoxarna i Funäsdalen
Foto & Text Jan Östlund
En fotoresa som också blev en mat- och pratresa. Det fick åtta av medlemmarna uppleva
tillsammans den 27–28 augusti. Efter att ha
umgåtts i bilarna längs hela vägen till Tännäs i
västra Härjedalen var vi framme på Naturinformation Rogen.

Trötta, hungriga och färdiga med dagens övningar kom regnet, det blev en mysig kväll på
hotellrestaurangen i Funäsdalen. God mat och
gamla vitsar.
På hemresan lyckades vi pricka in ett uppehåll
i regnet vid bron över Åsanforsen, något som
blev resans största överraskning.
Tack också till Kerstin och Håkan som ordnade
arrangemangen!

En snabblektion om myskoxar, som inte har
mysk och inte är oxar. Sedan bar det av till
Myskoxcentrum. För oss var det inte så inspiratoriskt att fotografera myskoxar som blir bjudna
på lunch. Dagens höjdpunkt blev inte heller
utsikten från berget vid vägens slut, eller punkan som fixades på sex minuter, utan att smyga
på en grupp som skyddade årets baby-myskoxe
i ett annat hägn.

Tack till Mats Ricklund som var vår ”halvledare” denna eftermiddag.

~ 10 ~

September 2011

Naturfotografen i världsklass

Brutus Östling
Visar bilder och berättar

www.brutusostling.se

Albatrosser på Midway

Aulan Slottegymnasiet
Ljusdal

Onsdagen 5 oktober, Kl 19
Entré 100:(Ungdom tom 18 år 50:-)

Välkomna
Arrangör
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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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