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Kommande tävlingar
•

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

•

Utställning på Länsbiblioteket den 27 november.
Se info nedan.

•

Kerstin Andersson har fotoutställning på biblioteket i Bräcke den 7 - 30 november.
Vernissage måndag 7 november kl 15:00 - 19:00.
Välkomna!

Pågående utställning
Utställningen på Campus bibliotek börjar denna helg med hängning den 22 oktober mellan
kl 11:00 - 15:00.
På eftermiddagen den 15 november flyttar vi bilderna till Länsbiblioteket.
Hoppas Du kan hjälpa till då. Några plockar ned bilderna på eftermiddagen och sen kanske fler kan
ställa upp med att få upp bilderna igen på Länsbiblioteket.
Länsbiblioteket är öppet till kl 19:00.

RIFO 2013
RIFO-gruppen – Kjell Svantesson, Erik Pehrsson, Leif Pettersson, Kerstin Andersson – hade
den första träffen den 10 oktober för att börja
lägga upp lite riktlinjer inför den kommande
stämman. Vi kommer även att ha en träff i slutet
av november.
För det första bestämde vi datumet för RIFOstämman. Den kommer att äga rum den sista
helgen i maj 2013, när våren förhoppningsvis
har kommit till Jämtland.
Vi delade upp arbetet i 4 grupper med var och
en av oss som gruppledare för att sen under

våren knyta till oss flera medlemmar. Grupperna
är lokal/mat, ekonomi, tävlingar och projekthantering. Du kan väl fundera på vad du skulle vilja
hjälpa till med så småningom.
Vi behöver en stående bild till inbjudan, som
tidningen FOTO kommer att trycka. Vi hoppas
att det kommer in lite bilder från er, så att de har
något att välja på. Dessutom behövs ett par liggande bilder, som ska vara inne i foldern.
RIFO 2012 äger rum i Skara den 12-13 maj.
Det vore bra om du kan följa med då för att dels
se, hur det går till, dels för att få njuta av gemenskap och andras bilder.
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Ordförande har ordet ...
Den 19 oktober gjorde jag en nostalgitripp. Jag har nämligen visat diabilder
för ett 20-tal seniorer. Carina Morelid och jag har varit till Nepal, Indien
och Bangladesh, och nu skulle jag försöka förmedla, vad vi upplevde för
5 år sen. Inte lätt!
Det kändes onekligen lite jobbigt att putsa alla glas - som behövdes. Sedan
montera in de 125 bilderna. Det tog åtskilliga timmar vill jag lova.
Brukar klaga på att datorn tar så många timmar i anspråk för att jag ska få
till mina bilder, men det här var då inte enklare. Eller har jag lagt av mig?
Det var nu inte bara jag som lagt av. Även projektorn hade kärvat till.
Knappen som jag tidigare använde för att ändra skärpan gick inte att röra, så jag fick istället göra
det manuellt då och då. Inte kul.
Jag som lovprisat allt som har med diabilder att göra, har blivit tvungen att ompröva denna fotokonst. Det har varit en fantastisk tid att fota med dia. Här kunde man inte göra så mycket mer än
maska av sin bild, om man hade misslyckats i någon ytterkant. Det kändes så äkta.
Men jag har insett att allt har sin tid.
Under resan hade jag med mig två kameror. Den digitala var ganska ny. Så jag tog med mig tryggheten, som var en analog Canon EOS 1000 och en massa diafilm. Det kändes trots allt bäst.
Men samtidigt var det ganska besvärligt. Just nu när jag ville berätta om vår resa, så fattades ju
vissa bilder eftersom de finns digitalt.
Tänk vad man kan röra till det för sig! Men mina gäster var förhoppningsvis nöjda ändå.
Kerstin
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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.

Månadsmöten 2011
ABF:s lokal, Rådhusgatan 37, Östersund

Skärmkalibrator 200 kr i deposition vid hyra
som ni får tillbaka om den lämnas tillbaka i
felfritt skick, hyrtid en vecka.

Årets teman i KM
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
Enkäten
Har fått svar från 17 av er medlemmar. Gjorde
en sammanställning av alla de förslag som kommit in.
Mycket tyder på att vi kanske bör plocka bort
något/några KM = klubbmästerskap nästa år.
Det måste beslutas före årets slut, så att vi kan
klubba igenom det på årsmötet i januari 2012.
Det som kvarstår nu är att några medlemmar
kan sätta sig ned och diskutera om hur vi ska ta
hand om förslagen, för att det ska bli så bra som
möjligt.
Kan Du ställa upp?

•
•

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

Årsmöte
• Söndag 22 januari 2012 kl 18:00

Vi träffas på Svenssons Kafé
Torsdag 10 november kl 18:00
OBS! Veckodag!
Studiebesök hos Cecilia Ricklund
Vi är 4 medlemmar som åker till Svedje sen eftermiddag den 25 oktober. Vi ska se vad Cecilia
kan erbjuda när det gäller passepartouter och
ramar.
Det finns en plats till i bilen om du vill följa
med. Men det går naturligtvis också att köra
ytterligare en bil om det är flera som vill åka.
En annan möjlighet är att ett nytt gäng åker
senare om det finns intresse.
Kontakta Kerstin Andersson på mejl eller mobil.

Kerstin
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Efterlysning !!!
Ta med Dig bilder till vår utställning på ABF redan till
månadsmötet i oktober och även kommande möten.
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

~5~

Oktober 2011

Stort lika med smått
Foto & Text Dick Enebro
I mitt fotograferande har det blivit övervägande
naturfoto, mycket beroende på att det finns så
många intressanta motiv från stort till smått. Det
kan vara stora djur, fåglar, små djur, ner till små
insekter.
Ibland kan man upptäcka ett samband, likhet
eller koppling mellan helt olika livsformer.
Ett exempel på detta var när jag fotograferat
myskoxar i Tännäs under ledning av en kunnig
guide.
När jag senare tittade på bilderna av myskox-

arna, kom jag att tänka på några bilder som jag
tagit på en liten fjärilsart, en typ av borstspinnare som jag tyckte hade något gemensamt med
myskoxen.
Det tog ett tag innan jag kom på vad det var.
Myskoxen vägde omkring 400 kilo och borstspinnaren bara något gram. Men båda utstrålade
kraft, hade ulliga och mjuka utseenden, dessutom hade båda böjda vackra horn. Visserligen
var borstspinnarens ”horn” egentligen dess
antenner, men de förde tanken till horn.
Jag vill gärna visa bilderna så att de får förklara
hur tankarna hos en fotograf kan fara i väg.
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Kjella’s sidor
Foto & Text Kjella Jonsson
Porträttfoto
Magnus L bjöd in till en fotosession med sina
studioblixtar och paraplyer.
Vi var några som nappade och Marie M hade
med sig en fotointresserad modell. En tuff tjej,
som gick fotoutbildning på gymnasiet.
Vi flyttade omkring på blixtarna och provade
med olika styrkor. Intressant som med alla nya
fotosituationer.
På bilden provade Magnus en reflektor och det
blev skillnad.
Svensson Ramar
Anna-Lena på Svenssons Ramar visade oss
Konsten att Rama in Fotografier.
Vi var 6 st medlemmar som kom med bilder
i olika format. Det fanns flera färgnyanser på
ramkartong att välja på och vi tog nåt som passade med vår respektive bilder. Sedan skötte en
datorprogrammerad skärmaskin resten. Tyst och
elegant förvandlade den arken till snygga passepartouter.
Från 80 kr och uppåt kostade detta, beroende
på storlek. Som fotoklubbmedlem har vi 20%
rabatt när vi handlar där.
Ny kamera
Klubbmedlemmen Hasse S sågs springa omkring med en ny kamera häromdagen.
Vi får trycka på, så att han visar oss sina bilder.

Kjella fortsätter på nästa
sida ...

~7~

Oktober 2011

Kjella’s sidor forts ...
Foto & Text Kjella Jonsson
Besök på Landsarkivet
Landsarkivet hade öppet, så Magnus trummade
ihop ett gäng som stormade in.
Marie och Jessica visade oss på vilka sökmöjligheter som finns och visadeoss runt.
För Jämtlandsfödda finns fina foton på förfäder
att finna.

Nu hänger vi på Campus!
Ett 15-tal medlemmar bidrog med bilder till
höstens utställning.
Campus var perfekt för ändamålet. Stora öppna
golvytor på biblioteket, där vi fick ställa upp
våra skärmar. En skärmvägg per fotograf, så det
gällde att välja sina bilder.
Nu hänger vi där till den 15:e november, då vi
skall flytta ner till Länsbiblioteket för ytterligare
ett par vekors visning.
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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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