Augusti 2015

BLÄNDAREN
Kalendern

Deadline för septembernumret är 20/9
Månadsmöte 30/8 på ABF Midgårdsgatan. Inlämning av bilder till
fotosalongen och utställningen på Teaterverkstan. Glöm inte något
att ta bilder med (om det inte öser ner!)

Redaktören tipsar
Här har jag i fortsättningen tänkt lägga ut lite intressant från nätet. Det finns mycket bra saker som man
inte har en aning om. Mina tips är helt subjektiva, med förhoppning att någon kan hitta något användbart
eller bara kul.
Första tipset är Joakim K E Johansson som är en gatufotograf som ägnat mycket tid åt gatufoto i Karlskrona och planerar en bok därifrån. Nu är han bosatt i Stockholm och fortsätter sitt gatufoto där. Han har
en blogg och därifrån har jag tagit vad han anser vara fem vanliga misstag inom gatufoto. Läs och tyck till.
Det har kommit en tidning om/med foto på nätet som heter ”Kattjävel”. Mycket intressant att läsa. Om
inte annat för att se varför den heter som den gör. Tre nummer hittills. Förklaringen till namnet står i första numret.

Hej!
Vill bara förmedla en bild från paradiset Gotska
Sandön. Vi hade det underbart skönt alla dagar.
Här äter barnen pannkaka på stranden.
Önska alla våra fotomedlemmar en fortsatt fin
sommar med denna bild.
Kerstin

Ny medlem

Hjärtligt välkommen!

Björn Sahlin
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Ordföranden har ordet
Nu har hösten kommit eller har sommaren startat. I fjällen övergår
visst våren till höst. Ja nu har vi haft sommarledigt och förhoppningsvis skaffat oss en massa upplevelser och bilder, foton som vi
vill berätta om eller visa för oss i fotoklubben. Eller kanske andra!
Varför inte några bilder till utställningen på ABF. Har ni kommit
ihåg att vi diskuterat bildvisning, bildspel. Gör iordning bilder och
visa dom på någon av höstens träffar. Om det finns intresse har vi
planer på att starta en kurs i bildspel. Är det någon som tar på sig
kursledarrollen??.
Vad det gäller boken "365 dagar i Östersunds kommun" så måste vi
under hösten och fram till jul se till att sälja böcker så att vi får påfyllning i vår kassa. Vi har betalat alla kostnader för boken men vi
har inget rörelsekapital. Så jag vädjar till er att hjälpa till att sälja
böcker. Ett annat sätt att öka på i kassan och verksamheten är att värva nya medlemmar.
Kom ihåg att vi har en klubbtävling som heter månadens salong.
Inlämning av bilder den 30 augusti, inget tema. Resultat redovisas på träffen den 27 september.
Inlämning av bilder den 25 oktober med tema rörelse .Resultat redovisas den 29 november.
Månadsträffar under hösten är sista söndagen i månaden. 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29
november.
Vi träffas på ABF söndagen den 30 augusti kl 18.00 och lämnar in våra bilder till månadens salong. Vi tar en diskussion om höstens aktiviteter. Efter fikat (20.- ) så går vi på fotoutflykt ner till
Minnesgärde. Så ta med er en kamera eller mobil så tar vi några bilder nere vid sjön och pratar
foto.
PS! fototips.
- Morgondimma , - Solnedgång, - Fågelsträck, - Norrsken, - Mogna bär frukter svamp o.dyl.
Hälsningar Orvar Dahlberg

Storsjöbygdens fotoklubb är inbjudna att delta med en fotoutställning den 18-20 september. Det
är Torben Sundqvist ÖTV, Östersunds teaterverkstad som bjuder in.
ÖTV arrangerar årets Seniorteaterfestival, med deltagare från olika delar av Sverige. Önskemålet är att vi visar bilder från Östersund och Jämtlands län.
Bilderna ska vara monterade med passepartout eller på kapaplatta, storlek A3 eller A4. De
märks på baksidan med fotografens namn och motivets titel.
Bilderna kan lämnas på klubbens månadsmöte 30/8 och fram till den 13/9 i fotoklubbens rum på
ABF, eller hör av dig så tar vi emot bilderna på hemadresserna.
Reinar Persson tel. 070-600 84 63
Inga-Lill Fredriksson tel. 073-612 10 27
------Vill också passa på att påminna om bilder till Klubbtävlingen för aug/sept.
Bilder påsikt, lämnas på söndagens klubbmöte och digitala bilder skickas in till klubbens tävlingsadress tavling@storsjobygdensfotoklubb.se, tom 30/8.
Inget tema denna tävlingsomgång. Tävlingsregler finns på klubbens hemsida storsjobygdensfotoklubb.se
Hoppas på många bilder
Det ska bli kul att ses igen!
/ Inga-Lill
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Vi var fyra tappra fotografer i Nikongruppen som kämpade i snålblåsten 15/6 2015. Vi
fotograferade på tre platser och från varje plats valde fotografen ut en av sina bilder.
Den första platsen vi besökte var Frösöbron. Ingen fastnade för det självklara underbron-mot-Frösön-motivet!

Leif Pettersson

Inga-Lill Fredriksson

Annika Thunström
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Nästa stopp var Stortorget, väldigt tomt och öde vilket kan anas av bilderna.

Inga-Lill Fredriksson

Leif Pettersson

Annika Thunström

Björn Nilsson
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Så var det bakgårdarna på
Storgatan. Särskilt en fascinerade med sin fina färg.

Björn Nilsson

Inga-Lill Fredriksson

Annika Thunström

Det här var en kul utmaning och åtminstone jag skulle gärna göra om
det i höst. Något att fundera på?
Leif Pettersson
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Dick Enebro skickade ett antal bilder som får utgöra ett axplock från vad han har gjort under
sommaren.
Många har klagat på att det har varit så regnigt, kallt och blåsigt. Han tycker att sommarvädret
har varit helt ok. Detta syns även på hans bilder, finväder för det mesta.

En översiktsbild på Tivars gård på Norderön.
En selfie under en av sommarens helikopterturer

En eftermiddagsbild på en del av vår
vackra stad, Kommersen på krogstråket har kommit igång. På stortorget håller man på att resa den
stora scenen. Och visst kan man se
att torget ger ett gult intryck runt det
grå i mitten. Det gröna på torget
framträder allt mer. Riktigt trevligt.

Jag deltog även i ett kalas i Järvsö. Innan
middagen fick gästerna delta i ett antal
olika aktiviteter på Strandvallen. Här är
det Kristin Kaspersen som riktar in sig på
brännbollen. Jag riktade in mig
på att fotografera.
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Naturligtvis har jag även denna sommar fotat en hel del
fjärilar. Här en Svavelgul höfjäril.

Även Carolina Clüft visade fortsatt spänst i
detta längdhopp.

Så var det dags för en musiktur med Lindkvistarna
ombord på Ångaren Östersund.

Här har jag tagit en selfie med en liten handhållen kamera på en
lång stång. Detta vid min tandemflygning i skärmflygning i Åre.
En mycket trevlig upplevelse.

Så fick jag möjlighet att fota en av klubbens fiskande fotografer i full aktivitet i Kvittsleströmmen.

Slutligen en bild från Gärdesjön där man ser Åreskutans baksida i bildens bakkant.

Text och foto:Dick Enebro
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Några rader om vårt DIFO i april
Vill skriva några rader om DIFO:t, som vi hade i april i år.
Det blev ett lyckat projekt från början till slut även om inte vädrets
makter var på vår sida precis under lördagen.

Helgen började med att 12 medlemmar träffades på lördagsmorgonen på ABF för att sätta upp bilder och belysning, få igång bildspelet på TV:n och sätta fram ett 50-tal stolar. Allt går lekande
lätt, när det finns många hjälpande händer och god vilja.
Klockan fem hade vi bjudit in till en kortare fotopromenad i
sta´ns centrum. Sammanlagt 12 medlemmar från tre klubbar (2
från Hudiksvall, 2 från Alfta-Edsbyn och resten från vår klubb).
Men nu ville inte vädret vara på var sida, så det blev istället sex
personer, som gick in för att ta en öl. Resten valde kaffe. Men
ingen kan klaga på stämningen.
Klockan sju var det så dags för middag. Vi åt mongolisk buffé på
Eastern Palace. Jättetrevligt. Jättegott.
Söndagen började med kaffe och smörgås kl. 9.30. Därefter blev det årsstämma.
Bildredovisningen av påsikt svartvitt gjordes av .Claes Jörnskiöld.
Bildredovisningen av påsikt färg gjordes av Pelle Rumert, Syre. Här hade även Tomas Boström varit med
och tagit ut bilder.
Bildredovisningen av den digitala klassen
gjordes av Göran Ekström. Därefter visade
han egna bilder.
Om man har 3 bilder i en och samma klass,
som blivit uttagna av juryn, så får man en
medalj. Eller rättare sagt skulle ha fått.
Men tyvärr hade inte riksförbundet lyckats
få till beställningen i tid, så vi kunde inte
dela ut några. Undertecknad fick dem på
RIFO:t i Malmö i maj. Nu har de fått dem
via posten istället.
Fotografer, som har fått medalj i påsikt
färg, är Tommy Stokka, Bollnäs, och Siv
och Sture Domeij, Husum,
I den svartvita klassen fick Hans Strömberg, Bollnäs, och Björn Wiksten, Söderhamn, medalj.

6 av 8 medaljörer

I den digitala klassen fick tre medlemmar i vår klubb medalj. Det är Sven Olof Färnström, Håkan Fagerström och Leif Pettersson.
Tror, att det var rekord i medaljutdelning. 8 stycken! Grattis allesammans!
Före lunch pratade Sven Olof Färnström om hålkameror.
Apropå lunch, så fick vi en fantastisk god sådan, som personal på ABF hade lagat.
Dagen avslutades med kaffe och kaka.
Vid pennan
Kerstin Andersson
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Allmän info
Uthyrning
Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två
veckor. Depositionsavgiften får ni tillbaka om skannern återlämnas oskadd och felfri.
Skärmkalibrator pris 200:- kr som ni får tillbaka vid återlämnandet om den återlämnas oskadd
och felfri.
Hyrtid en vecka.

Bakgrundsstativ
För porträtt och produktfotografering. En stor 3 x 3 m stativ med blå duk, men man kan även
använda
presenningar, lakan mm som bakgrunder på den. Samt en före detta silverfärgad filmduk med
stativ,
bra för porträtt storlek ca 175 x 175 cm. Bakgrunderna är privata men uthyres till behövande för
150 kr
per gång. Hyrtid får diskuteras vid varje tillfälle.

Sensorrengörare
Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är någon
smuts som inte vill försvinna med kamerans egen rengörare. Kontakta Thomas Karlsson för att
få hjälp.
Kom ihåg att batteriet måste vara fulladdat vid rengöringen.

Utskrifter
Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra
med
dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även större bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 cm. All
försäljning av utskrifter och kapaplattor sker mot kontant betalning. Ni tycker säkert att vi är
dyra på utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Internet. Eftersom vi gör små
inköp så blir priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och vi måste försöka få tillbaka de utlägg som blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter och plattor kontakta
Reinar P eller Thomas K och avtala tid för utskrifter.

Prislista
Fotoutskrifter
10 x 15 cm 6 kr/st
A4 25 kr /st
A3 50 kr/st
A3+ 60 kr/st
40 x 60 cm 100 kr/st
60 x 90 cm 200 kr/st
Kapaskiva förklistrad på en sida.
A3 vit 30 kr/st (29,7 x 42 cm)
A3 svart 36 kr/st
70 x 100 cm 180:- kr
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KONTAKTSIDAN

Styrelsen 2015
Ordförande:
Orvar Dahlberg 072-747 42 00
Kassör:
Yvonne Larsson 070-244 74 57
Sekreterare:
Reinhold Skoglund 070-621 05 50
Ledamöter:
Annika Thunström 070-529 41 62
Björn Englund 070-254 25 21
Thomas Karlsson 070-566 60 40
Marie M Madsen 072-322 79 39
Suppleanter:
Leif Pettersson 070-329 19 63
Dick Enebro 070-230 45 57

Ansvarsområden:
Hemsidesansvarig:
Leif Pettersson, 070-329 19 63
Bländarredaktör:
Annika Thunström 070-529 41 62
Tävlingsansvariga:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23
Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27
Leif Pettersson 070-329 19 63
Materialförvaltare:
Björn Englund 070-254 25 21
Reinar Persson 070-600 84 63
Valberedning:
Jan Johansson 072-233 25 15
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Kontaktman utställning på Jamtli:
DIFO-ledamot:
Kerstin Andersson (Vill gärna ha in synpunkter som rör Thomas Karlsson 070-566 60 40
Mellannorrländska distriktet)
Revisorer: Arne Eskilsson

Hemsida http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

Facebook https://www.facebook.com/groups/332677700178449/

Webmaster:
Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se

Utflykt med kort varsel:
utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se

365 dagarprojektet:
kontakt365@storsjobygdensfotoklubb.se
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