
 
 

å var det alltså dags för den gång på året som Bländaren kommer i pappersform till alla 
medlemmar, även ni som normalt får den via e-post. Detta för att det är snäppet enklare 

att distribuera inbetalningskortet för medlemsavgiften på detta sätt. Dessutom kan jag passa 
på att påminna er alla om att se till att er e-postadress fungerar. Vid minsta tvekan får ni gärna 
maila styrelsen på info@storsjobygdensfotoklubb.se , så att vi kan uppdatera rullorna.  

November 
2007 

D 
 

IFO 2008 äger rum i Åmål i maj. Bilder skall lämnas in senast på månadsmötet i januari. 

bjude
DIFO 2008 äger rum någonstans också, men det är ännu inte bestämt vart. Klubben 
r på deltagaravgiften till båda tävlingarna. Till DIFO är faktiskt inte sista 

inlämningsdatum bestämt ännu, men det brukar vara lite efter inlämningen till RIFO. Mer om 
regler, storlek och en massa annat på sista sidan i denna Bländare. 

R
 

et kan kanske vara på sin plats att påminna om nästa års teman för månadstävlingen. 
Dessa är ”arkitektur” i maj och ”människa/människor” i november. Nu har ni god tid på 

er att fundera ut hur en riktig vinnarbild skall se ut.  
D 
 

et har ju varit en del påminnelser (tjat?) om Norgeresan i vår, men nu är det nästan slut 
på det. Nu är nämligen resan fullbokad, vi är sju stycken som åker och kommer tillbaks 

med riktigt grymma bilder som ni andra kommer bli avundsjuka på. Kanske kan det bli ett 
bildspel av det som ni får njuta av under något månadsmöte nästa år, man vet aldrig. Att jag 
sade att det är nästan slut på tjatet beror på att det kan komma att finnas möjlighet att haka på 
i sista stund, hör av er till Kerstin Andersson riktigt snart i så fall.  

D 

 
öndagen den 11:e var vi ganska många som slöt upp på Folkets hus för att hänga bilder. 
Tyvärr blev det en del krångel pga att ungefär hälften av det utlovade utrymmet var 

upptaget av något slags konstverk, så där kunde vi inte hänga bilder. Senare i veckan var 
några tappra själar där och försökte hänga resten av bilderna, men då visar det sig att en del av 
utrymmet i efterhand blivit utlovat till några andra. Nu är i alla fall alla bilder uppe, men på 
mindre utrymme än det var tänkt. Det är alltså inte klubbens fel om det ser lite väl belamrat 
ut.  

S

 
ista månadsmötet för i år äger rum den 25:e november, och då är det inlämning av bilder 
till julkortstävlingen. Omröstning har vi då, så ta med er två bilder i format 10x15 cm och 

hoppas att de faller alla i smaken. Thomas Holmberg visar bilder från sin resa till Sydafrika, 
det ser vi fram emot.  

S
 

örsta månadsmötet varje år är ju årsmöte, så detta kan ni se som en kallelse till det. Det 
handlar alltså om mötet det 27:e januari. Vill ni sitta i styrelsen så går det bra att anmäla 

intresse till Kerstin Andersson, hon är nämligen valberedning.  
F 
 

asse Swärd har snokat reda på ett sätt för klubben att dra in lite extrapengar till kassan. 
Det handlar om något som kallas för ”bladning” och innebär att man under några timmar 

stoppar in reklam i tidningar, om jag förstått saken rätt. Som jag förstod saken så handlar det 
om dagtid, så känner ni med er att ni kan hjälpa klubben på detta sätt någon gång framöver så 
kontakta Hasse.  

H 
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ästa diskussionskväll blir som vanligt på Svenssons Café klockan 18:00, denna gång den 
5/12.  N

Ställningen i månadstävlingen 
 

Digitalt 2007 Januari Februari Mars April Augusti September Oktober Totalt

Ernst Jünger 27 26 29 10 23 22 137

Thomas Karlsson 27 9 21 19 20 96

Inga-Lill Fredriksson 24 19 21 9 15 88

Reinar Persson 21 7 13 27 7 10 85

Ulf Larsson 22 29 51

Sven Bäckman 2 23 13 2 40

Gunilla Svensson 17 17 34

Hans Swärd 20 12 32

Karl-Åke Nilsson 24 24

Mari Jonsson 16 16

Kristina Nordenmark 14 14

Michael Stoll 13 13  
Dia 2007 Januari Februari Mars April Augusti September Oktober Totalt

Kerstin Andersson 29 20 27 29 27 18 150

Sven Bäckman 23 24 21 20 88

Hans Swärd 25 27 19 71

Håkan Persson 24 22 46

Ingegerd Karlsson 26 26

Gunilla Svensson 24 24  
Färg 2007 Januari Februari Mars April Augusti September Oktober Totalt

Leif Pettersson 23 20 21 22 12 23 121

Sven Bäckman 15 16 12 17 22 17 99

Ingegerd Karlsson 22 20 8 15 2 27 94

Thomas Karlsson 20 15 2 22 25 84

Carina Morelid 14 14 22 13 63

Thomas Holmberg 20 13 23 56

Kerstin Andersson 29 15 44

Håkan Persson 11 29 40

Danielle Kawkeka 16 16

Michael Stoll 8 8

Gunilla Svensson 7 7  
Svartvitt 2007 Januari Februari Mars April Augusti September Oktober Totalt

Björn Englund 28 25 25 28 26 29 161

Ingegerd Karlsson 21 26 28 26 24 25 150

Sven Bäckman 20 24 22 21 25 21 133

Gunilla Svensson 23 23

Michael Stoll 9 9  
 
Månadens totalvinnare blev Mari Jonsson med sin bild i den digitala klassen, grattis! Bengt 
Weilert var domare. 
  



Tävlingsregler för RIFO 
 
RIFO – Riksfotouställningen 
Kollektioner i påsikt/Grupp A (svartvitt och/eller färg) och dia/Grupp B (svartvitt och/eller färg). Motivområdet 
är fritt och en kollektion får bestå av 2-5 bilder.  Varje fotograf får delta med 1 kollektion i Grupp A och 1 
kollektion i Grupp B.  
I Grupp A skall bilderna vara monterade och bildernas största format inklusive ev. passepartout är 30x40 cm.  
I Grupp B skall diabilderna vara monterade i diaramar antingen i storlek 5X5 cm eller 7X7 cm.  
 
Bildexpo 
Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg. Motivområdet är fritt och varje fotograf får insända max 4 
monterade bilder i formatet 30x40 cm.  
 
Diasalongen 
Enstaka diabilder i svartvitt och/eller färg. (Även svartvita diabilder är tillåtna.) Motivområdet är fritt och varje 
fotograf får insända max 4 diabilder monterade i ramar 5X5 cm eller 7X7 cm.  
 
Digitalsalongen 
Enstaka digital bilder i svartvitt och/eller färg. Motivområdet är fritt och varje fotograf får insända max 4 digitala 
bilder i format jpeg och med längsta sida 700 pixlar.  
 
Ungdomsutställningen 
Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller max 25 år. Ungdomsutställningen består av två 
klasser:  
Klass A. Påsiktsbilder  
Varje deltagare får sända in 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Motivvalet är fritt. Bilderna skall vara monterade 
på tunn kartong. Max storlek är 30x40 cm inklusive eventuell passepartout.  
Klass B. Digitala bilder. Deltagarna får insända max 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Formatet ska vara jpeg 
med längsta bildsida 700 pixlar. 
 
Märkning 
Varje bild märkes på baksidan med fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet. Eventuell bildtitel 
och ordningsföljd anges också. På diabilder skall det dessutom i ramens vänstra nedre hörn finnas en röd punkt 
för att visa att bilden då betraktas rättvänd. 
 
 

Tävlingsregler för DIFO 
 

Klass A & C (Påsikt färg och svartvitt). Monterade med största storlek: 30 x 40 cm inklusive eventuell 
passepartout. (Samma regler som i RIFO) 
 
Klass B (dia). 5x5 och/eller 7x7 cm i glasad ram med tydlig prick i bildens nedre vänstra hörn när diat betraktas 
rättvänt utan projektion.  
 
Klass D. Digitala bilder. Bilderna ska vara tagna med digitalkamera. Deltagarna får insända max 3 bilder i färg 
och/eller svartvitt. Formatet ska vara jpeg med längsta bildsida 700 pixlar. Bildfilens storlek bör hållas mindre än 
250 kb. 
 
Inlämnade bilder får ej ha varit uttagna i tidigare DIFO-utställningar eller under tidigare år varit uttagna i RIFO.  
Inga namn eller titlar på bilderna utan bifoga ditt namn på lös lapp. 
Typ av tävling: Enbildsbedömning, fritt motivområde. Antal bilder: Tre bilder får lämnas i vardera klassen 
 
 
Hela styrelsen nås samtidigt på info@storsjobygdensfotoklubb.se, alternativt:  
 
Ordförande Hans Swärd  063-10 30 88  klackhult@hotmail.com 
Kassör Leif Pettersson  063-856 56  leffe.p@bredband.net  
Sekreterare Gunilla Svensson  063-51 81 25 Tävlings- och hemsidesansvarig nillan_svensson@hotmail.com 
Ledamöter Björn Englund  063-10 06 77 Materialförvaltare bjorn.englund1@comhem.se
 Thomas Karlsson  063-445 63 Utställningsansvarig thomaskarlsson55@hotmail.com 
Suppleanter Kerstin Andersson  0693-212 88 Utflyktsansvarig, valberedning kerstinsbild@hotmail.com
 Stefan Persson  063-12 15 14 Bländarredaktör, tävlingsansvarig stef-n@bredband.net  
 


