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V

i har fått ett mail från Sundsvalls fotoklubb som anordnade DIFO 2003. I sina gömmor
har de hittat en diabild som de tror tillhör någon i vår klubb. Bilden har nummer 1135
och ser ut att föreställa någon slags inomhusmatch i svartvitt. Vi kan väl säga att den återfås
mot beskrivning, fast mer detaljerad då.

E

fter het debatt på årsmötet beslutades att det blir en ny digitalklass (B) där manipulering
är tillåten. Följden av detta blir att bilder som lämnas in till den ”gamla” digitalklassen
(A) måste vara omanipulerade. Övriga klasser påverkas inte. Det skall gå att läsa mer om
detta på klubbens hemsida när den uppdaterats. Den nya klassen träder i kraft redan nu, så
inlämning går bra till kommande månadstävling.

V

id inlämning av digitala bilder till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se är det nu extra
viktigt att märka mailen tydligt. Alltså; skriv i ämnesraden vilken av de digitala
klasserna (A eller B) det gäller och vilken deltävling (1-7) som avses. I mailet skall också
nämnas all information som är av vikt, dvs eventuell bildtitel och fotograf. Samma direktiv
gäller givetvis även för inlämning till de digitala klasserna i DIFO och RIFO.

U

tställningar siktar vi på att ha även i år. Inget är klart än, men utställningen på Jamtli på
nationaldagen börjar ju nästan bli en tradition och intresse finns även för att ha
återkommande utställning på Folkets hus varje höst. Vi återkommer i frågan när något är
bestämt, men det kan ju vara bra att ha i bakhuvudet.

N

u är det även dags att byta ut bilderna som hänger på ABF, så ta med er nya bilder dit
och ta med de gamla hem. Bilderna skall vara ungefär 40x50 cm och inramade.

P

å tal om mått på tävlingsbilder så är maxmåtten där inte så ungefärliga som de till ABF, så
håll er inom dem. Alltså: fram med linjal och kontrollmät innan inlämning. Till både
DIFO och RIFO sist så var en del bilder för stora och var tvungna att skäras till av
tävlingsansvarig. Det är tillräckligt mycket arbete med det uppdraget ändå, så tänk på detta
framöver.

U

tflykten till Tännforsen som tidigare nämnts på dessa sidor har nu blivit en dagsutflykt
och fått ett preliminärt datum. Den första mars bär det av norrut, förutsatt att vädret inte
blir helt katastrofalt. Hör av er till Kerstin Andersson så snart som möjligt för detaljer kring
denna utflykt.

M

ånadsmötet nu på söndag kommer innehålla några olika saker. Först och främst siktar
vi på stadgeändringen det talades om på årsmötet. Sedan går det bra att ta med gamla
avlagda prylar som man vill auktionera ut. Efter genomgång av månadstävlingen kommer
Leif Pettersson att visa lite tips och tricks i Photoshop Elements. Det kan vara ett bra sätt för
framför allt nybörjare att få lite mer grepp om det programmet.

I

nga tävlingsresultat att redovisa så här tidigt på året, det blir först i nästa Bländare. Som
vanligt; vill ni ha med någonting, tex en annons i Bländaren så går det bra att kontakta mig,
Stefan Persson. Som av en händelse råkar jag själv ha ett objektiv att annonsera ut. Det är ett
Soligor 100/3,5 macro i Canon EF-fattning. Avbildningsskala 1:1 uppnås genom matchad
försättslins och skärpan samt skicket är mycket bra, även om objektivets konstruktion är
mindre stabil. Jag vill ha 1100 kr för detta prisvärda steg in i makrofotograferingens
underbara värld. Detta är ett likadant objektiv som tex Cosina-makrot som finns på
Scandinavian photo.

R

oligt förresten att uppslutningen på årsmötet var så god. Till nästa årsmöte får vi köpa
dubbelt så mycket smörgåstårta, tror jag.

M

öteskalendern för första halvan av år 2008 ser ut som följer. Vad som sker på
månadsmötena utöver det vanliga kommer att meddelas i Bländaren.
Diskussionsmötena är som vanligt fria och det går givetvis bra att ta med sig bilder och annat
att diskutera kring.
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24 februari kl 18
12 mars kl 18
30 mars kl 18
16 april kl 18
27 april kl 18
14 maj kl 18
1 juni kl 18

Hela styrelsen nås samtidigt på info@storsjobygdensfotoklubb.se, alternativt:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter

Hans Swärd
Leif Pettersson
Fredrik Blomqvist
Björn Englund
Thomas Karlsson
Michael Stoll
Gunilla Svensson
Kerstin Andersson
Stefan Persson

063-10 30 88
063-856 56
0643-445221
063-10 06 77
063-445 63
063-579418
063-518125
0693-212 88
063-12 15 14

Materialförvaltare, tävlingsansvarig
Utställningsansvarig
Tävlingsansvarig
Hemsidesansvarig
Utflyktsansvarig, valberedning
Bländarredaktör

klackhult@hotmail.com
leffe.p@bredband.net
fredrik.blomqvist@gmail.com
bjorn.englund1@comhem.se
thomaskarlsson55@hotmail.com
michael@stoll.nu
webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se
kerstinsbild@hotmail.com
stef-n@bredband.net

