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r det månne någon som varit ut och fotograferat höstens färger? Jag var själv ut två
gånger den näst senaste helgen och fångade bland annat en spindel i motljus, en snigels
öga och lite regnfall på bild. Var även ut den senaste helgen, med start klockan fyra på
morgonen och kom hem lagom tills det var dags att haka på några i klubben till Svartsjöarna,
det blev en lång dag med åtminstone några hyfsade bilder. Det känns som att det börjar närma
sig absolut sista chansen att fotografera småkryp på ett bra tag, nu blir det mest snö det
närmsta halvåret.

Ä

J

ag kunde inte vara med själv, men som jag förstod saken så var det rätt bra deltagande på
diskussionskvällen på Svenssons café den 12:e september. Missa inte nästa gång, onsdagen
den 10:e oktober klockan 18 på samma plats!

V

i har dragit igång föreberedelserna för en utställning på Folkets hus. Den kommer att äga
rum veckorna 46, 47 och 48. Hängning av bilderna sker söndagen den 11:e november så
sista dag för inlämning blir på månadsmötet den 28:e oktober. Ni kan ju börja fundera på
vilka av era bilder ni skulle vilja visa upp. Eftersom större bilder syns bättre i en stor lokal är
minsta tillåtna yttermått 30x40 cm och bilderna skall vara ramade. Information om hur
upphängningsanordningar skall vara utformade kommer på nästa månadsmöte och
förhoppningsvis även i nästa utgåva av Bländaren.

P

å månadsmötet den 30:e september så visar jag hur jag gör på vägen från en raw-bild
direkt från min digitala kamera till utskrift eller publicering på nätet. Vi kommer även att
diskutera vad som var bra och dåligt med vårens DIFO och Fotoexpo, fundera gärna lite
innan.

V

i i styrelsen vill gärna ha lite idéer från er medlemmar vad vi kan ha för evenemang på
kommande månadsmöten. Både sådant ni själva kan bidra med, såsom bildvisning,
tekniksnack, etc, och tips på folk ni känner till som skulle kunna göra något liknande. Ni får
väldigt gärna berätta vad ni vill se eller lära er.

E

ftersom vintern ju börjar närma sig så kan jag passa på att informera om att vi även i år
kommer att ha en julkortstävling. Denna kommer att gå av stapeln på novembermötet,
alltså den 25:e, och det som gäller är att man tar med sig påsiktsbilder i storlek 10x15.

J

ag kan ju passa på att påpeka att har ni inga bilder som passar in på temat ”tåg” som ju
gäller för sista månadstävlingen i år så kan det vara dags att börja tänka på det. Bara ett
litet tips.

S

om vanligt; är det något ni vill att jag skall ta upp i Bländaren så går det bra att höra av sig
till Stefan Persson på stef-n@bredband.net / 070-2031322. Hela styrelsen nås enklast på
adressen info@storsjobygdensfotoklubb.se.

Tävlinggsresultat hitttills i år:

T

ill sist
s en av mina
m bilder från
fr klubbenns utflykt tilll Svartsjöarrna. Det varr Hasse, Maarie,
Thoomas och jaag som åkte dit och efteer en inledning med vanndring förbi en massa stugor
s
och fikaapaus så fannns det en del att fotogrrafera. Tack
k till Thomaas som guiddade!

