
 
 

å månadsmötet nu den 26:e oktober får vi besök av Henrik Flygare, fotograf på LT. Han 
kommer att berätta om hur det är att arbeta som pressfotograf och även visa bilder. 

Thomas kommer att berätta lite kort om hur diaskannern fungerar och så blir det givetvis 
redovisning av senaste deltävlingen i klubbmästerskapet och fika.  
 

propå klubbmästerskapet så kan det vara på sin plats att påminna om att det nu är dags 
att lämna in bilder till tema människa/människor. 

 
olkets Hus-utställningen blir alltså vecka 46-48, med hängning antingen söndagen den 
nionde november eller dagen före 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. 
 

unilla meddelar att hon vill ha in bilder från resan till Bessaker och utflykten till 
Forsaleden. Maila förslagsvis fem bilder var och skriv gärna lite om varje bild. Om 

många lämnar in bilder väljer Gunilla ut vilka bilder som kommer med på hemsidan. Bilderna 
skall, som vanligt när det gäller hemsidan, vara 700 pixlar på längsta sidan. 
 

asse håller på och rensar ut ur mörkrummet på brandstationen och vill bli av med en hel 
del fotorelaterade prylar. Läs mer om utbudet på nästa sida och hör av er till Hasse så 

snabbt ni kan, det är bra priser och först till kvarn som gäller.  
 

om ni snart kommer att märka så är det av outgrundliga skäl inga tävlingsresultat med i 
denna Bländare. Vi jobbar på att få det att fungera framöver.  
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SÄLJES 
 
Kontakta Hasse Swärd 
Tfn: 063-10 30 88 
Mobil: 0731-80 14 75 
 

 
 

      
 
2 st. Metallramar i blank silver med 
glas och bakstycke: 
Storlek: 70x50 cm 
Kostnad: 250:- /st. eller 400:- för båda. 
 
2 st. Metallramar i blank silver. OBS: 
inget glas medföljer! 
Storlek: 70x50 cm 
Kostnad: 150:- /st. 
 
1 st. Metallram i  blank silver med glas 
och bakstycke: 
Storlek: 90x60 cm 
Kostnad: 200:- OBS: Liten skada på 
ramen! 
 
1 st. Metallram i matt silver med glas 
och bakstycke: 
Storlek: 63x44 cm 
Kostnad: 100:- 
 
6 st. Metallramar i vit mattlack 
Storlek: 50x40 cm 
Kostnad: 125:-/st. eller 600:- för alla 
sex. 

 

 
 
1 st. portfölj  för bilder i svart hårdpapp: 
Storlek: 69x48 cm Djup: 4,5 cm 
Kostnad: 100:- 
 

 
 
2 st. skåp för bilder och passepartout 
mm. 
Storlek: B: 99 cm - H: 64 cm – D: 68 
cm 
Kostnad: 100:-/st. eller 150:- för båda 
 

 
 
1 st. ram för maskning vid 
framkallning:  
Storlek: 50x43 cm 
Kostnad: 50:- 
 

 
 
1 st. klocka vid framkallning: 
Storlek, Diameter: 20 cm 
Kostnad: 50:- 
 

 
 
1 st. ku lled till s tativ av märke Velbon: 
Kostnad: 50:- 
 
1 st. skärunderlägg: 
Storlek: 60x45 cm 
Kostnad: 25:- 
 
10 st. Kapaplattor: 
Storlek: 100x70 cm – B: 5mm 
Kostnad: 10:-/st. 
 
6 st. Hårdpapp: 
Storlek: 100x70 cm  
Kostnad: 5:-/st. 
 
Tidningen FOTO 
Kostnad: 20:-/år (11 nr) 
År:  
1993 
1998 (1 nr. saknas) 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 (2 nr. saknas) 
 
Film: 
2 st. Dia Fuji Sensia 100 inklusive 
framkallning och ramning 
Kostnad: 25:-/st. 
2 st. Dia Fuji Sensia 400 inklusive 
framkallning och ramning 
Kostnad: 25:-/st. 
1 st. Dia Kodak Ektachrome 64 
Kostnad: 10:- 
2 st. Svartvit DIA AGFA  200 
Kostnad: 10:-/st 
4 st. Kodak färg Portra 160 NC 
Kostnad: 10:-/st. 
2 st. Svartvit ILFORD  FP4 125 
Kostnad: 5:-/st. 
1 st. Svartvit T-MAX 100 
Kostnad: 5:- 
1 st. Svartvit T-MAX P3200 
Kostnad: 5:- 

  



Datum Tid Aktivitet 
26 okt 18:00 Månadsmöte på ABF, inlämning till tema människa/människor. 

 
8/9 nov  Hängning av bilder på Folkets Hus 

 
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. 

 
 
 


