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T

illbaks från den sena semestern är det bara att sätta igång och skriva Bländare igen. Först
skall jag bara säga att, ja, ser ni någon som ser ut som en pepparkaksgubbe så kan det
vara jag, och ja, det fanns saker att fotografera i Grekland men vem orkar när det är runt 35
grader varmt hela tiden? Om hela sanningen skall fram så blev det faktiskt drygt 600 bilder
tagna, dessvärre inga särskilt bra.

U

tflykten till Forsaleden gick av stapeln nu i helgen och det var faktiskt riktigt bra
uppslutning. Vi var väl runt tolv tappra som trotsade höstsolen och genomled några mil
med hastighetsgränser varierande mellan 70 och 80 km/h. Tack så mycket, Vägverket. Väl på
plats blev det fotograferande av bland annat änder, luftbubblor, småkryp och givetvis de
obligatoriska vattenfallen med lång slutartid. Tack till Kerstin för initiativet till utflykten,
även om jag personligen gärna skulle sett fler småkryp. Det hoppas jag att hon ordnar till
nästa gång.

P

å månadsmötet blir det förutom den vanliga redovisningen av klubbmästerskapet och fika
även visning av bilder från förra årets DIFO. Ja, vi börjar ladda upp för nästa DIFO redan
nu! Det blir även en kort genomgång av hur man kan använda den nyinköpta kalibratorn.
r någon intresserad av att köpa ett eget exemplar av RSF:s årsbok så går det bra att
kontakta Leif. Vill man vara säker på att få ett exemplar så är det idé att höra av sig
ganska snart. Exakt pris vet jag inte, men förra årets kostade 130 kr, så det borde väl vara
någonstans i närheten av det i alla fall.

Ä

F

olkets Hus-utställningen blir vecka 46-48, med hängning söndagen den nionde november
och nedtagning söndagen den 30:e november. I första hand levererar man bilderna själv
på hängningen, om man absolut inte kan närvara själv kan man lämna bilder på mötet i
oktober, men då skall bilderna vara ordentligt paketerade och förberedda. Tänk även ut titlar
på bilderna så att vi kan förbereda fina små lappar.

D

iskussionskvällarna på Svenssons Café i oktober och november påverkas dramatiskt av
något slags musikkafé som äger rum där. Säkert några långhåriga slynglar som lyssnar
på jazz. Hur som helst så är det nya datum, i oktober är det den åttonde som gäller och i
november den 19:e. Onsdagar som vanligt, alltså.

Tänk vad två djur kan vara olika fast de båda har näbb. Den ena är fotograferad vid
Forsaleden och den andra på Kefalonia.

Datum
28 sept

Tid
18:00

Aktivitet
Månadsmöte på ABF med DIFO-bilder, kalibratordemo, etc.

8 okt

18:00

Diskussionskväll på Svenssons Café.

26 okt

18:00

Månadsmöte på ABF, inlämning till tema människa/människor.

19 nov

18:00

Diskussionskväll på Svenssons Café.

30 nov

18:00

Månadsmöte på ABF, julkortstävling

10 dec

18:00

Diskussionskväll på Svenssons Café.

25 jan 09

18:00

Årsmöte på ABF.

