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M

ånadsmötet i maj äger rum den 1:a juni, det kommer förhoppningsvis att bjudas på
bildvisning från klubbens utflykt till Norge. Dessutom bjuder Leif Pettersson på lite fler
tips och tricks i Photoshop Elements. Vidare är det som vanligt redovisning av den senaste
deltävlingen i klubbmästerskapet, alltså fjärde för året med tema arkitektur. Det ryktas även
om att en eller flera domare kommer dyka upp.

F

ör er som undrar så är nu diaskanner och kalibrator inköpta. De är ännu inte redo att bli
utlånade men det närmar sig med stormsteg. Förutom det så är ett sensorrengöringskit på
gång, som ägare av digitala systemkameror med dammiga sensorer kan begagna sig av på
månadsmöten framöver.

D

enna utgåva av Bländaren kan även ses som en sista påminnelse för er som ännu inte
betalat medlemsavgiften. Vill ni fortsätta att få denna information och framförallt vara
medlemmar i klubben så är det läge att betala nu.

U

tställningen på Jamtli äger som vanligt rum på nationaldagen den 6:e juni. Evenemanget
äger rum mellan klockan 11 och 17, och vi bör samlas några stycken innan och hänga
bilder. Anmäl er på månadsmötet och plocka även fram bilder som ni kan tänka er att visa
upp. Maximala mått är 40x50 cm inklusive passepartout. Givetvis går det bra med mindre
bilder också.

P

å grund av tekniska problem kom inte resultaten från senaste deltävlingen i
klubbmästerskapet med i denna Bländare. Istället bjuds det på en liten bild från
Norgeresan.

H

är kommer också information om vad som gäller för sommarens aktiviteter. Nästa
månadsmöte är ju det sista ”riktiga” mötet innan sommaren men det är ändå inplanerat
några diskussionsmöten där man kan prata teknik, bilder och självklart fika litegrann.
Datum
1 juni

Tid
18:00

6 juni
18 juni

11:0017:00
18:00

Aktivitet
Månadsmöte på ABF. Visning av Norgebilder, redovisning av
deltävling 4 i klubbmästerskapet.
Utställning på Jamtlis nationaldagsfirande. Fundera gärna på vilka
bilder du är extra stolt över och vill visa.
Diskussionsmöte på kaféet i Badhusparken.

13 juli

14:00

Diskussionsmöte på kaféet i Badhusparken.

13 augusti

18:00

Diskussionsmöte på kaféet i Badhusparken.

31 augusti

18:00

10 sept

18:00

Månadsmöte på ABF. Inlämning av bilder till deltävling 5 i
klubbmästerskapet.
Diskussionsmöte på Svenssons Café.

28 sept

18:00

Månadsmöte på ABF.

