April 2013

BLÄNDAREN
Kalendern

För majnumret är sista inlämning den 19/5

Kalendern för 2013
25 april kl.18.00Svenssons kafé. OBS att det är en torsdag!
28 april kl. 18.00. Månadsmöte. Redovisning av KM 2.
12 maj DIFO i Husum.
24-26 maj RIFO på Storsjöteatern.
31 maj- 1 juni. Utflykt till Persåsen
25 augusti. Kl. 18.00. Månadsmöte.
29 september kl.18.00. Månadsmöte. Inlämning av bilder till KM 3. Tema ”Vatten”
27 oktober kl.18.00. Månadsmöte. Redovisning av KM 3.
24 november kl. 18.00. Månadsmöte. Redovisning av Årets bild. Julkortstävling.

Under våren träffas vi på ABF, Rådhusgatan 37. Adress för höstens träffar
meddelas senare.
Ang. RIFO-dagarna
OBS!
Nu är det hög tid att skicka in anmälan för de aktiviteter, som vi har under RIFOdagarna 24-26 maj, och som du förhoppningsvis vill vara med på. Du ska anmäla dig, om
du så bara tänker vara med på lunchen under lördagen. Den bjuder Östersunds kommun
på, men vi måste veta, hur många vi blir. Du hittar blanketten på vår hemsida under fliken RIFO 2013. Har du inte möjlighet att skicka in blanketten själv, så ta kontakt med
Kjell Svantesson på ABF tel. 063-570005.
Sista anmälningsdagen är den 5 maj.
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Allmän info
RIFO den 25- 26 maj med förprogram den 24 maj.
RIFO närmare sig med stormsteg. Bara en månad kvar.
Lite historik.
Det är 2 år sen vi blev tillfrågade av Riksförbundet svensk fotografi = RSF, om vi kunde tänka
oss att stå som värd för arrangemanget 2013. I slutet av 2011 började en grupp på 4 medlemmar
att skissa på upplägget och dela upp de olika ansvarsområdena mellan sig. Men alltefter som tiden har gått, har fler och fler kommit in i gruppen. Man får inte får vara för många från början,
men nu behöves det mycket hjälp.
Vi börjar med att montera upp alla bilder torsdagen den 23 maj efter kl.12.00. Skärmar, bord,
stolar mm ska fraktas eller flyttas. Affischer ska ut i mitten av maj. Likaså ber vi dig att sprida
vårt arrangemang så mycket som möjligt via facebook o.dyl., eftersom allmänheten är välkommen till våra fotoutställningar. Vi ska sälja några lottringar och här behövs någon hjälpande
hand. Vi behöver också bilar till både Moosegarden på fredagen och till Golfkrogen på söndagen.
Dessutom ska ett urval av vinnarbilderna flyttas upp till Länsbiblioteket under söndagseftermiddagen ev. under måndagen. Hör av dig till Kerstin Andersson på 070-294 38 98 eller 0693-212
88,så får du vidare information.

Utflykt till Persåsen den 31 maj – 1 juni.
RIFO är över, och det är dags att varva ner. Ett bra sätt måste vara att följa med till
Persåsen ett dygn och vara tillsammans med sina fotokompisar.
Här kommer ett utdrag av det, som Leif Wikner skickat till mig angående helgen.
Samling vid en kopp kaffe vid brasan i wärdshuset kl.17.00.
Kl. 17.30 – 19.00 utflykt till ett märkligt granskogsområde c:a 1 km från Persåsen. Vi tar
en titt på samefotografen Nils Thomassons hem och atelje i Svedje. I sämsta fall bara utvändigt. Därefter gör vi en kulturvandring för att titta på hans fotografier, som är placerade ute i naturen exakt på de platser, som han tog dem för mer än 100 år sen.
Middag och samkväm med skogens kulturberättelser av Leif Wikner.
Dags för sängen.
Lördag morgon startar tidigt med matsäck och Leif Wikner som ciceron – redan 04.00!
för att få det bästa ljuset. Samåkning till ”Lusasken” och Åsbodarnas fäbod för vidare
promenad till Storflon och dess märkliga skogsområde. Vi återvänder via ödesböle Taksbacken och en välbevarad fäbod, Svedjebodarna, till Persåsen för en välbehövlig lunch.
Ev. kommer Cecilia Ricklund för att berätta, vad vi bör tänka på, när det gäller val av
passepartouter.
Kostnad: 950 kr inkl. allt.
Sista anmälningsdagen är den 21 maj. Ring eller mejla till Kerstin Andersson 069321288 eller 070-2943598. Mejladress kerstinsbild@hotmail.com

Nya medlemmar

Hjärtligt välkomna!
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Helene Åkerlind
Mats Almlöf
Greta Toreskog Beckman
Anette Jonsson

Ordföranden har ordet
Hej!
Ja då har vi våren här och snart är det sommar. Den senaste veckan har snösmältningen
tagit fart och dom flesta gräsytor är framme i tätorterna. Dom tidiga blommorna har redan visat sig. Man börjar känna för att gå ut i naturen och fota. Är ni intresserade av att
tillsammans med klubbmedlemmar fota, natur,fåglar,vilda djur,blommor och annat så
hör av er till
webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se
Se även vår webbsida, utflykter.
För närvarande är det 31 medlemmar som har anslutit sig till Klubbens Facebooksida. Det vore roligt om
så många medlemmar som möjligt kunde ansluta sig. Vi borde kunna fördubbla antalet till minst 60 medlemmar som ansluter sig. Hör av er till Bländarredaktör Annika Thunström , se vår webbsida Styrelse och
kontaktuppgifter.
Bländaren är ju en bra informationskanal också men vi får inte glömma att komma på våra medlemsmöten, där man kan träffa medlemmar och utbyta tankar och erfarenheter. Men också skapa kontakter och
fotokompisar.

Nytt tjat från Reinar
På grund av nästan obefintligt intresse för att sända in bilder till ett bildspel
för tv, så blir det inget nytt bildspel till Jamtli på nationaldagen. Trots att jag
började redan i första Bländaren detta år så är det endast två st som har hörsammat min begäran och upprepning av begäran om bilder.
Eftersom ABF flyttar snart så är vår utställning nerplockad nu. Så ni som vet med er att ni har
bilder inlämnade kan komma och hämta hem dessa nu vid månadsmötet. Sedan får vi se hur det
blir efter flytten, men om utrymmen finns så startar vi upp igen på det nya stället till hösten.

Vårhälsningar
från berget Billingen i Västergötland. Som bäst någon plusgrad under
de dagar jag var här i mitten av april. Den 12:de snöade det tom hela dagen. Det hann bli minst 5 cm, innan den började smälta bort igen. Den
här bilden på de otroligt söta och tåliga snödropparna tog jag tre dagar
senare.
Kerstin

En av våra nya medlemmar, Mats Almlöf,
presenterar sig med en
bild
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När jag klev ur bilen hörde jag att kvarnen
var igång men jag tänkte inte mer på det.

En darrig upplevelse som gav merjobb

Tina var inte på plats men hennes man JoKvarn. Syftet med besöket var i första hand nas bekräftade att det var OK för mig att
fotografera inne i kvarnen.
att fylla på skafferiet hemma med ekologiskt, stenmalet mjöl men också för att fotografera.
Veckan före Påsk besökte jag Ångsta

Jag hade tagit med mig stativ och trådutlösare för nu tänkte jag att här skall det fotograferas långsamt och eftertänksamt. Inte

Jag hade vid tidigare besök lagt märke till

bara springa runt och knäppa utan om-

den fotografiskt sett intressanta miljön.
Hela inredningen är bygg i trä, ett trä som

sorgsfullt komponera bilderna innan trådmed åren har fått en vacker gulbrun patina. utlösaren användes. Stativet skulle också
garantera skarpa bilder i den något ljussvaEn del är också slitet efter många års användning. Över det hela ett mycket vackert ga miljön.
Stativet fälldes upp och kameran monteraljus från fönstren på sidorna i byggnaden.
des på med snabbfästet.

Jag hade vid mitt förra besök frågat mjölnaren Tina Goldmann om jag kunde få ta med
mig kameran nästa gång och det var inga
problem.
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Då upptäckte jag att hela huset vibrerade!
Kvarnen var ju i full gång. Vibrationerna
från den fortplantades igenom hela byggnaden.

Bilden som satte tvättmaskinen i arbete

Bilder blev det i alla fall och några av dem
ser ni här intill.
Så det var bara att fälla ihop stativet,
skruva upp ISO och förlita sig på vibrationsreduceringen i objektivet. Bildkompositionerna blev som vanligt, spontana
snällt sagt.

Vid ett tillfälle fick jag syn på ett roterande hjul. För att fånga rörelsen valde jag en
lite längre slutartid. Instinktivt gjorde jag
som man brukar, lutade mig mot väggen
för att få stöd. Väggarna i en gammal
kvarn är dammiga! Mycket dammiga. Man
kan väl lugnt säga att det är själva definiLeif
tionen på en mycket dammig yta. Jackan
jag bar ligger nu i tvättkorgen och väntar (som har kvalificerat sig för att ta hand om
nästa pass i tvättstugan)
på nästa tid i tvättstugan.
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Dicks version av April in Paris?
PARIS!
Skickar några bilder från min Parisresa. Det
var ju meningen att jag skulle möta våren i Paris, men den var sen även där.
Vädret var svalt och det var skönt att ha med
paraplyet. Solen tittade dock fram emellanåt
och visst hade grönskan kommit igång även om
det var sparsamt.
Bilderna får spegla några av mina upplevelser
från staden med många ansikten. Kul och intressant var det i vart fall.
Ett lite grådisigt Paris, men vackert ändå.

Men visst hade grönskan
kommit igång på sina håll.

Här har jag fotat från Place De Concorde och Champs Elysees mot Triumfbågen. Inuti bågen kan man se den moderna triumfbågen som ligger i La Defens, flera kilometer
bort.

Men ibland går det helt uppåt
väggarna.

När fransmännen gör något
så blir det rejält. Här gör
man kanske tummen upp för
våren.

Och när det
ska parkeras,
blir det riktigt nära och
så här såg
det ut på
många platser.

Avslutar så med en bild på regnvattnet med en
spegelbild på Eifeltornet. Min bild får heta
"Vattentornet"

TEXT OCH FOTO: DICK ENEBRO
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Jag går en fotoutbildning på Komvux.
Det är Avans som håller kursen. Varannan onsdag 18—21. En alldeles utmärkt kurs, som innebär att man håller fotograferandet vid liv. Vi
får nya uppgifter varje gång (läxor!), ofta i form
av inlämningsuppgifter. Den senaste uppgiften
är att göra ett reportage med 3—5 bilder. Jag
hade tänkt göra ett om en skomakare, men så
hade LT oförskämdheten att lägga ut ett precis
likadant i helgupplagan strax innan så jag la
det på is.

1/50sek
42 mm

...och viktigast av allt: Den nöjde kunden!

1/250sek
28 mm

1/40 sek 28 mm

I stället stötte jag på ”Kaffemannen” på jobbet:
han som sköter om och fyller på kaffemaskinen
i fikarummet. Varannan dag är han där och
denna gång hade jag kameran till hands och
uppgiften var löst.
För att inte genera honom för mycket valde jag
bildvinklar och utsnitt som inte satte honom,
men väl hans arbete, i fokus.
I uppgiften ingår också att redovisa tekniken.

Kameran är en Pentax MX-1, bländarförval: 2,5 och ISO 400

Text och bild: Kjella Jonsson
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KONTAKTSIDAN
Styrelsen 2013
Ordförande
Orvar Dahlberg
072-7474200
orvardahlberg@bredband2.com

Ansvarsområden
Tävlingsansvarig
Kjella Jonsson och Dick Enebro
Utställningsansvarig
Håkan Fagerström och Thomas Karlsson

Sekreterare/ vice ordförande
Kerstin Andersson
0693-212 88 eller 070-294 35 98
kerstinsbild@hotmail.com

Utflyktsansvar
Kerstin Andersson
Hemsideansvarig
Leif Pettersson

Kassör
Erik Pehrsson
070-628 65 30
erik.pehrsson@tele2.se

Materialansvarig
Reinar Persson och Björn Englund

Ledamöter
Thomas Karlsson
070-566 6040
h.thomaskarlsson@hotmail.se

Valberedning
Jan Johansson och Kjell Svantesson
Revisor
Arne Eskilsson

Kjella Jonsson
070-217 46 74
kjella.jonsson@zonline.se

Ledamot i DIFO
Kerstin Andersson

Björn Englund
070-254 25 21
bjorn.englund1@comhem.se

Bländarens design och layout
Annika Thunström
070-529 41 62
redaktor@storsjobygdensfotoklubb.se

Reinhold Skoglund
063-222 92
rs@hydron.se

Postadress
Storsjöbygdensfotoklubb
c/o Kerstin Andersson
Östra Kungsgatan 10 C
840 60 Bräcke

Suppleanter
Leif Pettersson
070-329 19 63
leifpettersson@comhem.se
Dick Enebro
070-230 45 57
dick.enebro@comhem.se

Hemsida http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

Webmaster:
webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se

Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se

Utflykt med kort varsel:
utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se
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