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ådärja, då var Fotoexpo och DIFO äntligen avklarat, nu kanske man kan få tid över till lite 
annat också. Då tänker jag inte bara på att skriva Bländaren, faktiskt. Hur som helst så har 

krypen faktiskt börjat röra på sig så smått ute i markerna, vilket betyder att även jag gör det. 
Än så länge är det mest myror och spindlar framme men det ändrar sig nog med stigande 
temperatur.  
 

åde Fotoexpot och DIFO blev rätt lyckade tycker åtminstone vi som höll på med dem, vi 
hoppas och tror att också besökarna tyckte det. Vi öppnade klockan tolv på lördagen och 

då var det inte direkt kö in, men strax innan första föreläsaren klev upp på scenen så var det 
nästan så att folk vällde in. Vi räknade till nästan hundra besökare på bildvisningarna, så det 
var inte fy skam. Nästan alla tre föreläsare var väl föreberedda, så det gick ganska smidigt. På 
söndagen var det dags för DIFO med bildbedömningar, prisutdelningar och allt. Min 
blygsamhet förhindrar mig från att berätta allt, men det var två stycken i klubben som fick 
plakett och den ena var Hasse Swärd. Dessutom fick ganska många medlemmar i klubben 
diplom för antagna bilder, så vi gick inte lottlösa därifrån. Vi i styrelsen vill passa på att tacka 
alla medlemmar som hjälpt till med båda arrangemangen. Se även sista sidans bildspecial för 
lite extra information. 
  

ill man inte bara vara ute och krypa i skogen hela tiden så kan man ju besöka klubbens 
nästa månadsmöte, som är söndagen den 6:e maj, alltså en vecka senare än vanligt pga 

just DIFO. Då är det inlämning till månadstävlingen med tema ”fågel/fåglar” och Bert 
Persson kommer berätta lite om albumprogram. Dessutom blir det visning av bilder från 
Internationella salongen i Malmö.  
 

orgeresan kanske ni har hört talas om? Om inte så går den av stapeln under nästa års 
kristi himmelsfärdshelg och går alltså till just Norge. Det innebär alltså den 1-4 maj 2008 

och det är Kerstin som håller i trådarna. Det finns tydligen havsörn i krokarna och en hel del 
annan sjöfågel. För mer information rekommenderas http://www.bessaker.com . Kerstin har 
preliminärbokat en stuga med sju bäddar och för den betalar vi endast 3800 SEK, alltså bara 
en dryg femhundring per person om vi fyller stugan. Ring 0693-21288 för mer information, 
och som ni kanske har anat så leder numret just till Kerstin. 
 

en 6 juni anordnar vi utställning på Jamtli, i samband med nationaldagen alltså. 
Inlämning av bilder sker förslagsvis på månadsmötet den 3:e juni till Thomas Karlsson, 

telefon 063-44563 / 070-5666040. Eftersom bilderna skall sättas upp på klubbens 
utställningsskärmar så bör de monteras i passepartout men inte med glas och ram, som vanligt 
alltså. Kan vara värt att påpeka att det inte är något tema, så bidra med några av dina allra 
bästa bilder så fixar vi till en riktigt bra utställning! 
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unilla vill ha in bilder till hemsidan. Det som gäller är 700 pixlar på längsta sidan och 
varje medlem får bidra med tio stycken. Bilder lämnas via mail (gunilla@nillans.se) eller 

skiva, förslagsvis på ett månadsmöte eller efter överenskommelse. 
 
 

ktuell ställning i månadstävlingen är som följer: 

 
Namn (Färg) Februari Totalt 

Leif Pettersson 20 43 
Ingegerd Karlsson 20 42 
Thomas Karlsson 15 35 
Thomas Holmberg 13 33 

Sven Bäckman 16 31 
Carina Morelid 14 14 
Håkan Persson 11 11 

Gunilla Svensson - 7 

 
Namn (Dia) Februari Totalt 

Kerstin Andersson 20 49 
Hans Swärd 25 25 

Gunilla Svensson 24 24 
Sven Bäckman 23 23 

 
Namn (Svartvitt) Februari Totalt 

Björn Englund 25 53 
Ingegerd Karlsson 26 47 

Sven Bäckman 24 44 
Gunilla Svensson - 23 

 
Namn (Digitalt) Februari Totalt 

Ernst Jünger 26 53 
Thomas Karlsson 9 36 
Gunilla Svensson 17 34 
Reinar Persson 7 28 

Inga-Lill Fredriksson 24 24 
Karl-Åke Nilsson 24 24 
Sven Bäckman 2 2 

 
  

y kamera är det kanske någon som söker? Björn Englund har fått nys på en utrustning 
som visserligen inte är helt ny rent materiellt, men icke desto mindre ny för just dig. Det 

handlar om två Canon-hus med ett gäng objektiv och tillbehör som tillfaller högstbjudande. 
Husen är Canon FX och FT, med följande objektiv: Canon FL 50/1,8 + motljusskydd, Tokina 
28/2,8, Canon FL 100/3,5 + motljusskydd, Tamron auto 135/2,8 + motljusskydd, Tokina 
RMC 35-105/3,5-4,5, Vivitar 35-200/3,0-4,5 macro, Tamron auto 300/5,6 + motljusskydd. 
Dessutom finns det tre mellanringar och diverse mindre tillbehör. Ring Björn på 063-100677. 
För mer information om gamla Canon-kameror, som detta ju är, kan för övrigt hittas på 
http://www.canon.com/camera-museum . Vill du också annonsera något i Bländaren så gör 
som Björn: Ring mig, Stefan Persson, på 070-2031322 eller maila stef-n@fotografiskt.se .
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Som avslutning kommer här några bilder från Fotoexpot och DIFO:t 
 

 
 
Ett av jobben som ordförande är att underteckna de runt 100 diplomen  
 

 
 
Att montera utställningsskärmar är något som kräver en hel del planering 
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Micke Sundberg visade bland annat klätterbilder 
 

 
 
De uttagna bilderna i dia- och digitalklassen visades på storbilds-TV 
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De uttagna bilderna i påsiktsklasserna visades på klubbens utställningsskärmar 
 

 
 
Hasse Swärd är inte bara ordförande, han är också en hejare på att dammsuga 
 


