November 2011

BLÄNDAREN
Innehåll
•

Kommande tävlingar

•

Mosaiksländor av Dick Enebro

•

Pågående utställningar

•

Kontaktsida

•

Ordförande har ordet ...

•

Lite av varje

•

Efterlysning !!!

Kalendern
•

Sön 27 nov kl 18:00 - Månadsmöte. Vi kommer att redovisa en sammanfattning av enkäten som
vi gjorde tidigare i höst samt ge förslag till hur kommande år kan se ut. Kom och tyck till!

•

Sön 27 nov plockar vi ner våra bilder från fotoutställningen på Länsbiblioteket.

•

Ons 7 dec kl 18:00 på ABF informerar Mats Borgström om Facebook.

•

Sön 22 januari 2012 kl 18:00 - Årsmöte.

Nästa presstopp 13 januari
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Kommande tävlingar
Bilder till RIFO – tävling som
anordnas genom Riksförbundet
svensk fotografi.
Lämnas in på årsmötet den 22 januari.
Regler
Grupp A: Kollektion Påsiktsbilder
Svartvita bilder och färgbilder kan blandas.
Även kollage och handkolorerade bilder får delta. Bildernas största format inkl ev passepartout
är 30 x 40 cm. Bilderna ska vara monterade.
Märkning enligt nedan. 2-5 bilder och endast en
kollektion per deltagare och grupp.
Grupp B: Kollektion Diapositiva bilder
Diapositiven ska vara monterade i glasade diaramar i storlek 5 x 5 eller 7 x 7 cm. Endast ett
format får användas i kollektionen. Märkning
enligt nedan. Dessutom ska det i ramens vänstra
nedre hörn finnas en röd punkt för att visa att
bilden då betraktas rättvänd. 2-5 bilder och
endast en kollektion per deltagare och grupp.
Bildexpo
Max 4 monterade bilder. Största formatet inkl
ev passepartout är 30 x 40 cm.
Märkning
Varje bild märks på baksidan med fotografens
namn, adress, telefon och klubbtillhörighet.
Ev bildtitel och ordningsnummer anges också.

Digitalsalong
Max 4 bilder i färg eller/och svartvitt. Formatet
ska vara jpeg med längsta bildsida 2000 pixlar.
Bildfilens storlek bör hållas mindre än 1 MB
genom att spara med kvalitet 8-10. Varje klubb
utser en klubbansvarig.
Datum
• 2 januari är första datum då lösenord skickas
ut till klubbansvarig.
• 31 januari är sista datum för respektive
klubbs tävlingsansvarige att godkänna klubbens bilder.
• Respektive fotograf kan ladda upp sina
bilder under perioden 10-30 januari, men
observera att klubbens tävlingsansvarige ska
hinna godkänna bilderna.
• 31 januari är sista datum för klubbvis inbetalande av deltagaravgiften.
Ungdomsutställning
Klass A. Påsiktsbilder
Klass B. Digitala bilder.
Samma regler som ovan, men de digitala bilderna skickas in på en CD-skiva.
Kostnad
80 kr per klass och deltagare.
Ungdomar max 25 år betalar 50 kr.

DIFO – tävling, som anordnas av
Mellersta Norrlandsdistriktet
(9 klubbar).
Glöm inte att det är dags att lämna in bilder till
DIFO på månadsmötet i februari.
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Pågående utställningar
Länsbiblioteket
Vår fotoutställning är nu flyttad från Campus till
Länsbiblioteket, där den får hänga fram till den
27 november.
Det är 17 fotografer som visar upp drygt 60
bilder med temat ”Storsjöbygden”. Vet inte hur
stort intresset var på Campus biblioteket, men
på Länsbiblioteket gick många människor runt
våra montrar medan vi hängde upp våra bilder
den 15 november.
Förhoppningsvis har folk lite mer tid här för att
stanna till en stund.

Kerstins utställning i Bräcke
Jag har just nu förmånen att få ha en egen utställning på biblioteket i Bräcke.
Började med vernissage måndagen den
7 november. Det var en mycket positiv upplevelse som gav mersmak. Nu har jag turen att
vara på ett mindre bibliotek, där man verkligen
servade mig med både annonsering, affischer
och ställde upp med att servera cider under
kvällen.
Men jag önskar att även vi i klubben får möjlighet framöver att ha en vernissage. Det är otroligt
stimulerande att träffa besökarna.
Bilden med de kvinnliga ryggarna verkar ointresserade av mina bilder, men de tittar i min
fotobok ”Människor jag mötte i Indien 2011”.

Den jättefina affischen är skapad av Reinar och Magnus

Kontinuerlig utställning på ABF
Storlek 30 x 40 inkl passepartout.
Prata med Reinar Persson
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Ordförande har ordet ...
Ni som var med på Svenssons Kafé i förra veckan vet att jag pratade om att
jag skulle vilja fota människor mycket oftare. Jag fick min önskan uppfylld
mycket snabbare än väntat.
På tåget hem fick jag sällskap av en härlig flicka. Vi fann varandra direkt.
Hon blev t o m jätteglad när jag frågade om jag fick fota henne, där hon
satt inkrupen i en stora huva. Eftersom min kamera hade börjat trilskas, så
fick jag skynda mig att fota när tåget stannade till på stationerna. Men det
störde inte Sofia. Hon bara skrattade och tyckte att det var kul. Däremellan
hade vi massor att prata om.
Jag är lyckligt lottad som bor i Bräcke, så att jag blir tvungen att åka tåg eller buss då och då och
genom det få träffa en massa underbara människor. För det var inte första gången, som jag fått en
utsträckt hand eller som nu blivit omklappad, när det har varit dags att kliva av.
Carpe diem!
Får önska Dig en skön jul med många fototillfällen.
Var rädd om Dig, så ses vi snart igen.
Kerstin
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Lite av varje
RTF = Riks Tema Foto
Du är väl med i Skara fotoklubbs fototävling,
som är uppdelad i tre deltävlingar?
Det tema som pågår fram till den 1/1 2012 är
”Möte(n)”.
Har mejlat ut reglerna till alla medlemmar, men
är det någon som missat det kontakta Kerstin A.
Julkortstävling
Ta med dig en bild med julmotiv till månadsmötet den 27 november.
Under kvällen röstar vi fram den bild som vi vill
göra till årets julkort.
Om du vinner får du 20 st kort som tack. Övriga
kort skickas till domare och andra som ställt upp
för klubben.

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

Söndag 27 november kl 18:00

Årsmöte
• Söndag 22 januari 2012 kl 18:00

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

Hälsar en ny medlem
Välkommen!

ÅRSBOKEN 2011

Annika Thunström

GRATTIS alla fotografer, som fick med en bild
i Årsboken!
Ingegerd Karlsson
Björn Englund
Håkan Fagerström
Johnny Lundgren
Leif Pettersson
Patrik Modén
Reinhold Skoglund
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Superbra jobbat!
Tacka alla Ni som skickat in bidrag till Bländaren under det här året. Utan Er hade det inte
blivit någon tidning.
Fantastiskt vilken kreativitet det finns i klubben.
Vill också passa på att önska Er Alla en riktigt
God Jul o Gott Nytt FotoÅr.
Inga-Lill

Tobaksblomma på min balkong. En helt galen
vinter.
Kerstin
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Efterlysning !!!
Hallå hallå ... Ni som är ägare till gamla utställnings-/tävlingsbilder!
Det är dags att komma och hämta hem bilderna. Lådan med retur/kvarglömda
bilder håller på att svämma över.
Det finns gamla bilder som har legat i både fem och tio år.
Ni som inte har besökt oss på länge men vet med Er att Ni har tävlat eller ställt
ut bilder någon gång, kom och besök oss nu och se om Ni har några bilder kvar
som Ni glömt bort.
Eftersom tävlingsbilder endast har ett nummer så vet vi inte vem som är
ägare, det är endast Ni själva som känner igen Era bilder så därför är det extra
viktigt att Ni kommer och letar själv i lådan.
Det kan vara extra trevligt att besöka oss denna gång för klubbtävlingen har
temat ”Energi” denna gång. Det kan bli intressant och se hur de olika fotograferna har löst det problemet och samtidigt träffa en del gamla vänner som Ni
inte har sett på länge.
För mer information kontakta
Reinar Persson
070 - 600 84 63
reinar.persson@comhem.se
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Mosaiksländor
Foto & Text Dick Enebro
Lite mera information om min vinnande bild i
KM7 digital A. ”Avslöjande uttryck”
Jag försökte att fota trollsländor i flykten vid en
liten vattensamlig i före detta I5-skogen. Detta
var inte lätt då de var i ständig rörelse. Det var
hanar som i rena luftstrider slogs med varandra
för att imponera på honorna och försöka bli den
som slutligen får para sig.
Efter ett tag hörde jag ett rasslande ljud bland
vattenväxterna i strandkanten. En hona och en
hane kopplade grepp på varandra och flög på
detta vis upp över mitt huvud och vidare bort
mot några buskar, där de landade.
Då såg jag min chans att fota och föreviga det
hela. Jag använde både systemkamera och kompaktkamera.

Den vinnande bilden tog jag med kompaktkamera Olympus Digital 600 med 6.0 Megapixel.
Motivet är Mosaiksländor under parning. Jag
beskar bilden kraftigt och vände den upp och
ned. Då kunde jag med lite fantasi se hur hanen log med munnen ( vilket egentligen inte är
någon mun utan en färgmarkering på pannan.),
blundade och såg ut att njuta.
De två strecken som för tanken till blundande
ögon, är egentligen små antenner.
De egentliga ögonen är två fasettögon, vilka
består av tusentals delögon, fasetter. Sländorna
har mycket god syn.
Min avsikt med bilden, var att försöka beskriva
min fantasi och jag tror att titeln ”Avslöjande
uttryck” bidrog till detta. Och att domarna fastnade för min bild, blev ju extra roligt.

Vinnande bild i KM7, Digital A
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Mosaiksländor
Foto & Text Dick Enebro

Hona och hane kopplade i så kallat parningshjärta
eller parningshjul. Hanen överst

Honan för upp sin bakkropp mot hanens mellankropp och
hämtar där sperma. Här kan man verkligen tala
om parning på lika villkor.

Hanen kopplar ett grepp med sitt analbihang bakom honans fasettögon.
Honan griper tag med sina ben om hanens bakkropp.
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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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