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V

ips så var sommaren slut och det är återigen dags att återuppta månadsmötena i klubben.
Nu på söndag den 26 augusti är det dags igen och det händer ganska mycket för dem
som närvarar. På tal om att det händer mycket så har ju Canon nu offentliggjort några nya
kameramodeller, varav två systemkameror. Hur skall Nikon och de övriga svara? Spännande,
spännande.

F

örst och främst så kommer det lottas nya teman till nästa års två tematävlingar, det roliga
nu är att vi slänger alla gamla förslag och börjar på ny kula. Vill man ha chans att påverka
ämne så är det alltså en bra idé att komma förbi ABF på söndag klockan 18.

V

i har även en massa gamla bilder liggande från gamla tävlingar, utställningar etc, dessa
kommer att visas upp på mötet och ges tillbaka till deras rättmätiga ägare. Dyker inte
ägaren upp så… ja, det får vi ta ställning till då.

A
V

propå bilder så vill Gunilla ha in svart-vita bilder till riksförbundets årsbok senast den
femte september. Det är ju ingen dum idé att ta med sådana till mötet heller, förstås.

isning av den andra delen av bildspelet från Malmös internationella salong kommer
också att äga rum, sist var det ju tekniska problem som satte stopp för detta men nu skall
det fungera hoppas vi.

V

i letar fortfarande bakgrundsbilder till klubbens informationsfolder, det var ju tidigare
sagt att Karl-Åke skulle ha dem senast den 15:e augusti men det har blivit framflyttat till
månadsmötet den 26:e, så ta gärna med några sådana också, eller maila dem till Karl-Åke
(fotograf@karl-ake.se) . Det går bra att maila små bilder men de skall sedan givetvis kunna
levereras högupplöst.

D
I

et är dags att byta ut bilderna som hänger på ABF så ta gärna med två inramade bilder
var så vi kan hänga upp dem där och visa vad vi går för.

nlämningen till diaklassen har varit väldigt dålig på senare tid, därför frågar vi nu om ni vill
ha kvar den nästa år. Svara ja genom att lämna in en hel massa bilder under de sista
tävlingarna under detta år!

V

i i styrelsen är nyfikna på vad ni medlemmar tyckte om DIFO:t som klubben anordnade i
våras. Därför finns en liten enkät på nästa sida som ni väldigt gärna får svara på,
antingen genom att ta med den ifylld till månadsmötet eller maila till
info@storsjobygdensfotoklubb.se . Svaren kommer sedan att sammanställas till en liten
handbok för att göra det enklare att anordna evenemang i framtiden.

S

om vanligt; är det något ni vill att jag skall ta upp i Bländaren så går det bra att höra av sig
till stef-n@bredband.net / 070-2031322.

Tävlingsresultat hittills i år:

Enkät för DIFO

1. Vad tyckte du var bra med arrangemanget?

2. Vad tyckte du var dåligt med arrangemanget?

3. Vad kunde vi gjort bättre?

4. Övriga synpunkter?

Lämna in svaren på månadsmötet den 26 augusti eller maila till
info@storsjobygdensfotoklubb.se . Det går givetvis bra att vara anonym, men det är inget
krav.

