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Kalendern
•

Söndag 21 mars (ev 14 mars) - Fotoutflykt till Tännforsen.

•

Söndag 28 mars kl 18:00 - månadsmöte ABF:s lokal

•

Söndag 18 april kl 18:00 - månadsmöte ABF:s lokal

•

Söndag 25 april - Distriktsfotostämma i Söderhamn. Meddela dig om du är intresserad av att
följa med.

•

Onsdag 28 april kl 18:00 - fototräff med fika ABF:s konferenssal.

•

Söndag 2 maj - vi hänger bilder till fotoutställningen på Sjukhuset Bibliotek.

•

Söndag 23 maj - inlämning till Årsboken på månadsmötet.

•

Söndag 6 juni (Nationaldagen) - Fotoutställning på Jamtli.

•

November 2010 - Fotoutställning på OSD (Folkets Hus).
Nästa presstopp 16 april
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Ordförande har ordet ...
Allt är inte negativt när man går och bryter benet och måste gå med gips i
6 veckor. Även om man måste skrinlägga en hel del planer som man haft, så
dyker det plötsligt upp nya möjligheter. T ex inscanning av diabider. Någonting som kan ha dröjt ett eller kanske flera år innan jag kommit till skott med
har nu blivit en mer eller mindre daglig sysselsättning.
Och allt detta har jag Björn Englund att tacka för. När han hörde vad jag
råkat ut för så dröjde det bara ett par dagar tills han kom hem till mig i
Bräcke med klubbens scanner och installerade den. Jag är evigt tacksam.
Tack vare detta är jag nu på resande fot varje dag genom alla minnen, som
poppar upp, när jag plockar bland mina gamla dior från 90-talet.
Jag känner dofter och värme. Jag minns med glädje många av de människor, som jag mött.
Tänk, vad foto kan berika livet!
Apropå diascanner - så vill jag berätta för dig som inte vet, att det bara är att ta kontakt med
Reinar Persson och fråga om den är ledig.
Man betalar 50 kr plus en dispositionsavgift på 500 kr. Två veckor får man ha den.
Klubben har också en kalibrator för utlåning. Dispositionsavgiften är här 200 kr men i övrigt gratis.
Även den finns hos Reinar. Hans mailadress är: reinar.persson@comhem.se
Till slut vill jag nämna att vi dessutom har en sensorrengörare. Ta med dig din kamera med fulladdat batteri till ett månadsmöte, så hjälper Thomas Karlsson dig.
Avslutar dessa rader med en önskan om en fin vår med många fototillfällen.
Ha det nu riktigt bra, så syns vi längre fram.
Kerstin

Ny medlem
Välkomna!
Anna Pehrsson, Häggenås

Köpes
Ha du några oglasade diaramar till övers, så är
jag intresserad av att köpa dem?
Kerstin Andersson
Tfn 070-294 35 98

Hemsida
Gör ett besök till Inga-Lill Fredrikssons nya
hemsida http://www.jamtan.se/
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Dick Enebro
Text & Foto

NY MEDLEM!
Jag hade funderingar på att gå med i någon fotoklubb och då jag fick höra talas om att Storsjöbyggdens Fotoklubb hade utställning i Folkets
Hus, besökte jag den.
Jag träffade en del medlemmar redan vid hängningen och fick lite information om klubben.
Dagen därpå besökte jag åter FH och fick se
hela utställningen med riktigt spännande och
intressanta bilder. Jag röstade på den bild jag
tyckte var bäst, vandrade hem och betalade in
medlemsavgiften.
Jag har deltagit i ett månadsmöte, årsmötet,
deltagit i en träff på Svenssons ramaffär och en
träff på Svenssons Kafé.Visserligen hälsades jag
välkommen i klubben på det första mötet, men
nu har jag noterat att nya medlemmar hälsas
välkomna i Bländaren och där har jag inte sett
mitt namn.
Då jag inte är särskilt blyg av mig, samt gillar
det skrivna ordet, tar jag mig friheten att presentera mig själv. Jag är en gub.. kille som fyller
70 år i juli månad, är änkeman med fyra utflugna barn, tycker om naturen, alla årstider och
fotar ständigt.
Jag har fotat digitalt nu några år och naturen är
väl där jag trivs bäst att fota. Jag har en liten
kompaktkamera Olympus 600, 6.0 megapixel
med vilken jag kan ta hyfsade macrobilder.
Dessutom har jag en SONY alfa 380 systemkamera. (Hade en SONY alfa 350 tidigare, men
det var den som blev förstörd i mitt vådliga
bäckfall).

Jag bifogar en bild från vår lilla träff På Svenssons Kafé. Vi som var där var Kjella Jonsson,
Reinar Persson, Reinhold Skoglund, Björn
Englund, (vår äldsta kvinnliga medlem, som jag
tyvärr tappade namnet på) samt undertecknad.

Vi fikade, samtalade om både högt och lågt, inte
bara inom fotoområdet, utan även gamla minnen och om utvecklingen sedan 1930-talet och
fram till nu. Vi kom in på en smakfull dubbelkola och även Raketost, ni vet den i pappröret
med vidhängande snöre med vilket man skar
skiva för skiva.
Kjella tog upp detta med olika typer av ljus vid
fototillfället. Jag tror det var något med atmosfärsljus eller attitydljus. Jag vet inte hur det är
med min bild i det avseendet, men Svenssons
Kafé saknar då inte attityd eller atmosfär. Hur
som helst var det en trevlig träff och jag rekommenderar flera medlemmar att delta.
Jag heter Dick Enebro och känner mig redan
välkommen i klubben.

Jag är nyfiken på det mesta och vill lära mig
mer om fotografering, bildbehandling samt att
lära mig att visa och presentera bilderna så att
andra också får möjlighet att ta del av dessa.
Och kanske framförallt samtalet, utbyte av erfarenheter med likasinnade.
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Klubbmästerskap
Deltävling 1

Vinnare i Dig A (obearbetad)
Foto: Veronica Grönlund Titel
Titel: Gullig Kissemiss
Domarkommentar: Snyggt komponerad, skärpan på rätt ställe. Fräckt motiv med kaxig
personlighet. Perfekt exponerad. Välarbetat.

Vinnare i Dig B (bearbetad)
Foto: Anna Swanson Danielsson
Titel: Salva Dor
Domarkommentar: Bra titel! Otroligt kretivt och
påhittigt! Snyggt inkopierat. Tvingar betraktaren att titta och tänka aktivt.

Vinnare av påsiktsbild i färgklassen
Foto: Håkan Fagerström
Titel: Mjälarviken

Vinnare av påsiktsbild i svart/vit
Foto: Anna Swanson-Danielssons
Titel: I bakhåll
Tyvärr har varken Håkan Fagerström eller jag (Inga-Lill Silvander) fått Annas S-D bild att redovisa.
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Lite av varje
Permanent utställning på ABF
Ta med dig bilder till vår permanenta utställning
i ABF:s lokaler.
30 x 40 cm inkl passepartout.
Särskilt till er som aldrig brukar ställa ut bilder passa på nu, detta är ett gyllene tillfälle att börja
visa era alster för en publik.
Det behöver inte vara nytagna foton.
Har ni funderingar hur ni ska göra - kontakta
Reinar Persson tfn 070-600 84 63 eller
reinar.persson@comhem.se

Klubbmästerskap (KM) 2010 deltävlingar
Årets teman är:
ENSAM - lämnas in i april
IGENVUXET - lämnas in i oktober

Fotoutflykt till Tännforsen
Söndag 21 mars (ev 14 mars).
Igloon är öppen kl 12:00 - 16:00.
Även restaurangen är öppen.
Anmälan till Kerstin 070 - 294 35 98

Datum för Månadsmöten 2010

Fototräff med fika
Den 28 april träffas vi på ABF:s konferenssal
för att visa våra bilder och diskutera.
Om du vill visa diabilder, tala om det för Kerstin så vi kan plocka fram projektorn i god tid.
Vill du ta med dig påsiktsbilder, så är det helt
okey förstås.
För att alla ska hinna visa sina bilder, får var
och en 5 minuter till att börja med. Är vi få
deltagare får du möjlighet till ytterligare bildvisning.

•
•
•
•
•
•
•

28 mars
18 april
23 maj
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november

Nästa årsmöte 2011
•

23 januari

Fotoutställning
I maj månad har klubben fotoutställning i två
fönster på Sjukhusets Bibliotek. Bilderna ska
vara inramade.
Vi hänger våra bilder den 3 maj och plockar ner
dom 31 maj.
Sen är det bara att plocka dom ur ramarna och ta
med dom till Jamtli den 6 juni.

Tips om digitala bilder
Om du inte vet hur du ska förminska dina bilder
inför våra tävlingar, gå in på vår hemsida
http://www.storsjobygdensfotoklubb.se/
Klicka på PDF-filer så hjälper Leif Pettersson
dig. Där finns flera bra tips.

Har du frågor ring Kerstin Andersson
tfn 070 - 294 35 98

Astrofotografering
Göran Strand visar bilder och berättar om Astrofotografering på månadsmötet den 23 maj.
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ÅRSBOKEN 2011
Följande gäller:
• Svartvita eller färgbilder, i pappersform eller
digitalt.
• Någorlunda nytagna (det heter ju Årsboken).
• Pappersbilderna ska vara omonterade
(möjligen mycket tunn kartong).
Minst 10 x 15 cm, max 20 x 30.
• Digitala bilder: bildstorlek längsta sida
18 cm och upplösning lägst 300 dpi, valfri
rgb-färgrymd, gärna skärpt efter ditt behag.
• Jpeg-format om högsta kvalitet (10-12),
annars tiff/psd
• Filnamnet skrivs i formen ”förnamn_efternamn_klubb_ordnr” (Förkortningar OK bara
om det framgår av e-posten/CD-skivan vem
som är fotograf)
• Max 5-6 bilder per fotograf
• Porto medsändes, om du vill ha retur

Utflykt med kort varsel
Om du är intresserad av att följa med på en
utflykt med kort varsel, ska du ta kontakt med
webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se och
tala om, att du vill ha ditt namn med under
utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se
Där kan du sen skriva själv att du vill ha sällskap och ut och fota eller se om någon annan
klubbmedlem har något på gång.
OBS! Det är bara de, som finns med på listan,
som får veta vad som händer.
Har ni frågor kontakta Kerstin Andersson
tfn 070-294 35 98

PAPPERSBILDER skickas till:
Bengt Nordling
Vindelgatan 21A
504 65 Borås
DIGITALA BILDER e-postas med rubrik Årsbok till:
lars.rosell@boraas.com eller sänds som CDskiva via Bengt (adress se ovan).
INLÄMNING senast 31 maj, om du skickar
själv, annars gäller
MÅNADSMÖTET den 23 maj.
När du skickar bilder till mig på
mailen ...
Ändra inte storleken (MB) på bilder som ska in
i Bländren.
Ni får gärna redigera/beskära som ni vill ha
bilden.
Jag förstår att ni kanske ville ta hänsyn till att
den ska skickas på mailen, men för min del är
det OK att skicka som den är. Oftast så blir det
inte så många bilder i varje mail.
Hör av dig om du undrar något, se Kontaktsidan

Snart är det vår igen ...
... och dags att göra en fotosafari ... påminner
mig en trevlig tur till Forsaån med flödande sol
och forsande fall
Kjella

Inga-Lill S
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Vi tackar våra sponsorer
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Kontaktsidan
Ansvarsområden

Styrelsen 2010

Ordförande
Kerstin Andersson
0693-212 88 eller 070-294 35 98
kerstinsbild@hotmail.com
Sekreterare
Kenneth Elofsson
070-496 26 58
k.elof@telia.com

Tävlingsansvarig
Kjella Jonsson och Håkan Fagerström
Utställningsansvarig
Thomas Karlsson
Utflyktsansvarig
Kerstin Andersson

Kassör
Erik Pehrsson
070-628 95 30
erik.pehrsson@tele2.se
Ledarmöter
Håkan Fagerström
070-676 40 26
phf@live.se

Hemsideansvarig
Gunilla Salomonsson och Veronica Grönlund
Materialförvaltare
Björn Englund och Reinar Persson
Valberedning
Kerstin Andersson och Håkan Fagerström

Kjell Svantesson
070-651 63 16
kjell.svantesson@telia.com
Thomas Karlsson
070-566 60 40
thomaskarlsson55@hotmail.com
Björn Englund
070-254 25 21
bjorn.englund1@comhem.se

Revisor (extern)
Arne Eskilsson
Ledamot i DIFO
Kerstin Andersson
Bländarens design & layout
Inga-Lill Silvander
070-696 37 55
ingalill.silvander@hotmail.com

Suppleant / Vice ordförande
Leif Pettersson
0703-291 963
leffe.p@bredband.net

Hemsida:

http://www.storsjobygdensfotoklubb.se/
Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se
Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se
Webmaster: webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se

Storsjöbygdens Fotoklubb
c/o Kerstin Andersson
Östra Kungsvägen 10 C
840 60 Bräcke
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