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September 2013 

BLÄNDAREN 
Kalendern   Deadline för nästa nummer är 20/10 

Kalendern för 2013 

29 september kl.18.00. Månadsmöte. Inlämning av bilder till KM 3. Tema  ”Vatten”  

3 oktober kl. 18.00 Svenssons kafé  (obs! torsdag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

27 oktober kl.18.00. Månadsmöte. Redovisning av KM 3.                                                                                                                     

24 november kl. 18.00. Månadsmöte. Redovisning av Årets bild. Julkortstävling. 

 

 

OBS! ny adress till ABF                                                                                                                              
Numera hittar du ABF på Midgårdsgatan 8= f.d. Gärdin & Persson mitt emot Willys. Tar 

du buss 9 kliver du av vid hållplats Willys. Tar du buss 2 eller 6, så blir hållplatsen 

Trappgränd (alldeles vid trafikljusen på Rådhusgatan). Ingången är på ovansidan. Bil-

den är från Google maps med Willys till höger i bild. 
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Ordföranden har ordet 
 

Tävlingar 

Problemet med att hitta nya tävlingsansvariga för nästa år tycks vara löst. 

Inga-Lill Fredriksson, Sven-Olof Färnström och Kjell Svantesson har visat sitt 

intresse för detta. Ett tag såg det nästan ut som att vi skulle få lägga ner foto-

tävlingarna som har varit en stor del av fotoklubbens verksamhet. Jag tackar 

er för att ni tog på er uppgiften och ser fram emot kommande fototävlingar i 

klubben. 

Den utställning, som står på tur, är den i Persåsen i december. 

 

 Utställningsbilder Tema: TRÄDET/ET 

Bilder A3 på kapaplatta levereras till Persåsen v48 -13. För att hängas v 49 

till Advent. 

Wikner hänger bilderna. Vi kan klara detta om bilderna är klara till vårt månadsmöte den 24 november. 

Bilderna lämnas in på månadsmötet den 24 november. Leif Wikner hänger sen upp bilderna. Thomas 

Karlsson och Reinar Persson hjälper till att skriva ut bilderna till utställningen. Kanske någon mer i klub-

ben skulle vilja lära sig att sköta vår skrivare för att underlätta arbetet. Thomas o Reinar kommer att höra 

av sig vilken vilka dagar det blir aktuellt. Då träffas man på ABF och skriver ut sina bilder. Vi har också 

tänkt beställa kapaskivor så att vi kan klistra bilderna direkt efter utskriften. Detta kommer att ske till 

självkostnadspris. Dessutom erbjuder sig Reinhold Skoglund att skriva ut bilder på sin egen skrivare om ni 

hör av er till honom. Han behöver visst lufta bläckpatronerna så dom inte torkar ihop. 

  

 Jag har har pratat med Tingshuset om en fotoutställning våren 2014. I en större lokal med mycket yta o 

ljus. Det är en konferenslokal som hyrs ut till konferensgäster. 

 

Utflykter 

Dom fotoutflykter vi har haft under 2012-2013 har varit med kort varsel och initierats genom mail och 

framför allt genom den nya Facebooksidan. Min tanke är att vi skall planera en utflykt våren 2014 och att 

vi innan dess har fått in förslag och bestämt oss för när och var och hur vi skall åka på utflykt. Detta för 

att vi skall få en längre tid att planera och anmäla oss. Jag vill ha in synpunkter på vad ni tycker angåen-

de en stor gemensam fotoutflykt. Vi kan vara i Jämtland någonstans och vi skulle kunna åka en bit längre. 

Om vi skall ha en dag eller övernattning?? Motiv el Tema. Meningen är att det skall vara en utflykt där 

alla kan vara med. 

 

Övriga aktiviteter 

Jag har pratat med Göran på Fotoposè om möjligheterna att någon därifrån kommer till vårt medlemsmöte 

i okt el nov för att visa hur man hanterar blixt och porträttfoto. Hoppas det kan passa i tid. 

Dessutom skall han undersöka vilka möjligheter vi har att komma till affären efter stängningsdags och 

prata med olika kamera representanter. I första hand blir det Pentax men han lovade att kontakta dom 

övriga märkena också. Vi får se om det skulle kunna gå att ha så kallade pryl och nyhetsträffar med repre-

sentanter för olika tillverkare och kameramärken. Förmodligen blir det inte förrän 2014 detta kan plane-

ras in. 

 

Leif Wikner föreslår ytteligare två aktiviteter som vi kan lansera under 2014. 

 

Ägg tävling 

Wikner tillhandahåller ett trä ägg till den som vill vara med. Man lånar ett ägg under en viss tid (1 mån). 

och fotograferar detta ägg i olika situationer o platser. Bilderna lämnas sen till Wikner som utser en vinna-

re. Han lovar att det skall vara ett riktigt bra pris. Wikner är medveten om  fotografens äganderätt till bil-

derna. Antalet bilder/fotograf är inte bestämt. Bilderna blir digitala. Förmodligen mailas bilderna till Wik-

ner med en specificerad upplösning. 

 

Kurs i att fota träd/natur 

Kursen initieras av ABF. Detta innebär att det förmodligen blir en lördag/söndag med övernattning i 

Persåsen. Detta skulle också innebära att man har möjlighet att tillverka en fotoram av trä i hans verk-

stad.  Kjell Svantesson återkommer. 

 

Detta var vad jag hade just nu och vi träffs på månadsmötet den 29 september så får vi fortsätta prata foto 

och aktiviteter 

Hälsningar Orvar Dahlberg 
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Allmän info 

Jaha då börjar jag om med tjatet. Och det är precis som förr, inga ändringar. 

  

Bilder till utställningen på ABF 

Vart tog bilderna vägen som jag bad om i förra Bländaren? Jag gör ett nytt försök. 

Som vanligt ska storleken vara 30 x 40 cm med passepartout. Jag behöver också några stora bilder A3+ 

monterade i passepartout och ram. Lite större eller mindre går också bra, ej under A3 med passepartout 

och ram. 

OBS Försök klistra fast bilden på själva passepartout, så att jag kan ta bort bakstycket om bilden ska 

monteras i de tunnare ramar som vi har. Eller leverera utan bakstycke. 

Jag tycker att nu när vi har så många nya medlemmar så ska ni passa på och visa några av era alster, 

även ni övriga, börja lämna in bilder ni också så vi får någon bredd på materialet och utställare. 

Det känns så tråkigt, nya bilder varje månad men samma namn på utställarna, det vill  jag det ska bli 

ändring på nu, så skärp er och ta med några bilder var och en av er. 

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. 

Bakgrunder 

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. 

 

//Reinar Persson 070 / 600 84 63, 070/379 20 09 eller reinar.persson@comhem.se 

Säljes/bytes 

 

Jag vill bli av med en banankartong med filmladdare, framkallningsdosa och en mängd fotopapper av olika 

kvalitet och storlek. Ev tillkommer lite annat också. Kontakta mig på  

nillan_salomonsson@live.se, telefonnummer 0642-50040 eller mobil 073-844 59 44 för mer info. Vi kan nog 

komma överens om något pris eller något byte vi kan göra.  

/Gunilla Salomonsson 

Vi tävlingsansvariga har pratat ihop oss och bestämt att ändra tidpunkt av deadline, för att lämna in digi-

tala bilder till KM.  Tidpunkten är nu kl. 16.00 dagen för månadsmöte. Vi flyttar fram tiden till 24.00. 

Leif ändrar på hemsidan. 

Digitala bilder skickas till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se senast kl 24.00 dagen för månadsmöte”.  

  

Nya  tävlingsansvariga 

  

Påsiktsbilder          Sven Olof Färnström 

 

Digitala bilder         Inga-Lill Fredriksson    Kjell Svantesson 

  

Hälsningar 

Inga-Lill 

 

mailto:nillan_salomonsson@live.se
mailto:tavling@storsjobygdensfotoklubb.se
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   Passa på att se Håkan Perssons utställning! 
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Tankar till några bilder! 
 

I slutet på mars-månad, tog jag en promenad på isen från Badhusparken ut mot Frösön. Det var 

en gnistrande fin vinterdag med sol, blå himmel och vit snö. 

 

Mycket folk passade på att njuta av det vackra väd-

ret genom att åka skidor , skridskor, spark, cykel, 

springa eller bara promenera i egen takt. 

 

Ytterligare ett inslag i aktiviteterna utgjordes av en 

kille som hängde under färggrann vinge. På ryggen 

hade han en motordriven propeller. 

 

Han utförde alla möjliga svängar och kanske några 

näst intill omöjliga också. Jag imponerades av hans 

skicklighet och tog en hel del foton. 

 

Efter ett tag ville han troligen imponera på de gåen-

de på isen, för han gjorde en lång sjunkande sväng 

och flög bara några meter över isen. 

 

 

 

 

Någon som inte lät sig imponeras var en mamma med barnvagn som han mötte. Hon ägnade inte 

flygaren en enda blick. Jag fick ett par bilder på detta också. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag fick en tanke av att flygaren och mamman med barnvagnen just då levde i två helt skilda 

världar. 

Han: ”Kolla vad jag kan göra med  den här flygutrustningen, en lågsniff över isen, sedan en brant 

stigning och en häftig sväng” 

 

Hon: ”Vilken härlig promenad jag fick på isen i dag, sol frisk luft, lillan sover lugnt och skönt. 

Snart är vi hemma och då dröjer det inte länge förrän pappa är hemma från jobbet också. 

Undrar vad vi ska ha till middag i dag?” 

 

TEXT OCH FOTO: DICK ENEBRO 

Den här killen visade verkligen upp sina flygkonster 

Här möts två olika världar. Inte en blick 

Här har mötet skett. Fortfarande inte en blick 
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Här kommer en liten hälsning från lingonskogen 

Fredagen den 20 september började lite grå och kylsla-

gen. Men några timmar senare hade vi det vackraste 

sensommarväder, som man kan tänka sig. Kastade 

mig på telefonen och ringde till en god vän för att höra, 

om hon skulle kunna tänka sig en sväng till skogen.  

Vilken fantastisk dag vi fick!  

Hon plockade blåbär, medan jag njöt i full drag av 

att plocka lingon. Plockaren fick vara trots att den var 

med. Ville känna  bären i handen. 

 

Har haft en fantastisk sommar. Har bl.a rest runt i södra Sverige under en månad. Har sett så 

mycket vackert och träffat så många underbara människor. 

 

 

        Stora Karlsö 

 

 

 

 

 

 

Stendörren utanför Nyköping  

 

 

 

 

 

       En rauk i Lergrav, Gotland 

 

 

   Text och bild: Kerstin Andersson 
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En veckas höghöjdsträning i Alperna 
Av Sven Olof Färnström 

 

Ni som följer fotoklubbens Facebook-sida har kanske noterat att jag varit på höghöjdsträning. Nu 

är det inte som avancerat som det låter. I de svenska fjällen vandrar man på höjder runt 1000 m 

ö h men i Alperna vandrar man på höjder runt 2000 m ö h och ibland även högre. Dessutom är 

stigarna mycket bättre och framför allt torrare samt myggfria. Eftersom det här var 4:e besöket 

till samma område, Jungfrauområdet med byarna Grindelwald och Wengen, blev det inte så 

mycket fotograferande av de fantastiska vyerna. De har jag ju gjort tidigare. Så det är återan-

vändning som gäller. På grund av vissa skäl kunde vi i år bo inte på vårt favorithotell i Grindel-

wald, utan det fick bli i den närbelägna staden Interlaken. Inte helt fel det heller. Vi hade tre hel-

dagsvandringar, där en upprepning av den första vandringen för ca 15 år sedan var första prio, 

sträckan Männlichen—Kleine Scheidegg. Vandringen börjar med att man tar gondolbanan 

Männlichen från Grund i Grindelwald.  

 

 

 

 

Start vid byggnaderna under den 

mörka toppen och sedan vidare till 

vänster och in bakom toppen. Den 

mörka toppen heter förresten Lau-

berhorn och är platsen för störtlop-

pet Lauberhornrennen, som har 

målet i Wengen. De tre stora top-

parna i bakgrunden är från väns-

ter Eiger, i mitten Mönch och till 

höger Jungfrau. Kleine Scheidegg 

är en stor järnvägsstation högt 

uppe i Alperna. Det röda tåget 

mitt i bild är ”tunnelbanan” som 

går insprängd i berget upp till en 

forskningsstation och ett besöks-

center uppe i Jungfrau. Det kostar 

en del att åka dit upp men det är 

det värt. Ska man göra den turen 

bör man vara ute tidigt från mor-

gonen. Annars riskerar man att bli 

nertrampad av japanska turister. 
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Man ser många blommor som vi ibland känner igen från våra skandinaviska fjäll, men också 

många nya. En av de vanligaste så här på sensommaren är Gentsiana, i olika former. De flesta i 

olika blå nyanser men även vita och gula varianter förekommer. Här en blå och som liknar de vi 

kan hitta här hemma. Också en blåklocka som hittat en liten spricka på ett stort stenblock att slå 

rot i. Blåklockans stjälkar är inte längre än ca en halv dm men med riktigt pampiga klockor till 

blommor. 

   

Här några bilder från toppbesöket. 

Den resan och de här bilderna är 

från  2004, tagna med den tidens 

digitalkamera, med 2,4 M pix på 

bildsensorn. Det enda förutom ka-

mera som man behöver bära med 

sig är vatten att dricka. Lunch in-

tas på lämplig restaurang, varför 

inte Rösti mit Spiegeleier och en 

läskande öl därtill. 

 

  
 

 
  

 



9 

 
 

Interlaken är en trevlig liten stad. Som turist får man på hotellet ett busskort som gäller på om-

rådets bussar under den tid man är där. Bra turistservice. Här några bilder från mina små pro-

menader i stan. Från marknaden. Lite kaosbilder, eller? 
 

  

Eftersom vi i år bodde ”en bit bort” 

från utgångsplatserna för de vandring-

ar vi ville göra, blev det en hel del åka 

med olika tåg. Vi hade köpt ett sexda-

gars kort som gällde på de flesta tåg, 

linbanor, gondolbanor postbussar mm. 

Här en bild på utsikten från ett tåg-

fönster.  Man kan ju undra om träden 

växer snett i Alperna. Nej så är det 

inte. Det är järnvägarna som går upp-

för branta backar. Och spåren ser ut 

som om det är en Märklin modelljärn-

väg. 

 

  

 

  

 

  

  

Loken tuggar sig fram längs kuggstängerna mellan 

skenorna. 
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Men hos cykelreparatören var det kaos. 

 

      
 

På nerresan hade vi några timmars väntan på Arlanda. Där var det mer en ödslig kaos på sön-

dagsmorgonen. 
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KONTAKTSIDAN 

Styrelsen 2013 

Ordförande 

Orvar Dahlberg 

072-7474200 

orvardahlberg@bredband2.com 

 

Sekreterare/ vice ordförande  

Kerstin Andersson  

0693-212 88 eller 070-294 35 98  

 kerstinsbild@hotmail.com 

 

Kassör  

Erik Pehrsson  

070-628 65 30 

 erik.pehrsson@tele2.se 

 

Ledamöter  

Thomas Karlsson  

070-566 6040 

h.thomaskarlsson@hotmail.se 

 

Kjella Jonsson  

070-217 46 74  

kjella.jonsson@zonline.se 

                       

Björn Englund  

070-254 25 21 

 bjorn.englund1@comhem.se 

 

Reinhold Skoglund 

 063-222 92 

rs@hydron.se 

 

Suppleanter  

Leif Pettersson  

070-329 19 63  

leifpettersson@comhem.se 

                        

Dick Enebro  

070-230 45 57  

dick.enebro@comhem.se 

 
 
Ansvarsområden 
 
Tävlingsansvariga   
Sven Olof Färnström Inga-Lill Fredriksson     
Kjell Svantesson 
 

Utställningsansvarig  

Håkan Fagerström och Thomas Karlsson  

 

Utflyktsansvarig 

Kerstin Andersson 

 

Hemsideansvarig  

Leif Pettersson 

 

Materialansvarig  

Reinar Persson och Björn Englund 

 

Valberedning  

Jan Johansson och Kjell Svantesson 

 

Revisor  

Arne Eskilsson 

 

Ledamot i DIFO 

Kerstin Andersson 

 

Bländarens design och layout  

Annika Thunström  

070-529 41 62  

redaktor@storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

Postadress   

Storsjöbygdensfotoklubb     

c/o Kerstin Andersson                                                                                                                                                                        

Östra Kungsgatan 10 C  

840 60 Bräcke 

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

 

Utflykt med kort varsel:  

utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se 
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