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Söndag 23 maj - månadsmöte, inlämning till Årsboken och månadstävling i augusti.
Göran Strand visar astrofotografering.
Kristina Björkman från Expert berättar om att arbeta i en fotobutik.
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Rapport från DIFO-stämman
Vilken trevlig helg jag fick i Söderhamn
den 25 maj!
Tyvärr kunde ingen mer än jag åka. Det var inte
ens självklart att jag skulle komma iväg. Allt var
emot mig. Både transporter och ev. övernattning
på ett vandrarhem på gångavstånd. Så jag mejlade till Söderhamns fotoklubb, att ingen skulle
komma från oss.
Det dröjde inte länge förrän jag fick ett erbjudande om övernattning hos Sten Nolin och hans
fru i Sandarne. Vem kan tacka nej till något
sådant? Inte jag.
Nu fick jag en trevlig pratstund på lördagskvällen plus en liten rundtur med bil och kamera på
söndagsmorgonen som extra bonus, innan det
var dags att åka till Marmaverken och stämman.
Det var tyvärr inte alltför många medlemmar
som kom, men alla klubbar var i alla fall representerade och det blev en mycket trevlig och
givande dag.

På stämman bestämdes att diaklassen ska vara
kvar. Men för att den inte ska bli alltför urvattnad, så tog man beslutet att domaren tar ut
25 % och max 30 bilder. I år hade det blivit 14
dior om reglerna redan hade funnits, eftersom
det var 57 inlämnade. Samma regler ska gälla
alla klasser.
När frågan om manipulerade bilder kom upp så
bestämdes det att allt ska vara tillåtet. Bildstorleken på de digitala bilderna blir 1024 x 768.
I år var det tre domare. Gunnar Lundell i den
svartvita klassen, Eva Wastenson i färg och
Göran Segeholm i de två övriga.
Det kommer att vara fler domare även i fortsättningen, om det är möjligt.
Göran Segeholm avslutade dagen med att prata
om ” Konstruktiv kritik”. Mycket intressant.
Nästa års DIFO-stämma kommer att vara i
Sundsvall.
Text och foto Kerstin Andersson

Domare Eva Wastenson
bildlärare på Staffangymnasiet i Söderhamn
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DIFO-resultat
Åtta medlemmar har fått med en eller flera bilder i årets DIFO. GRATTIS!
Klass A. Svart-vitt (105 inlämnade):
Ingegerd Karlsson 2 bilder
Klass B. Diabilder (57 inlämnade):
Ingegerd Karlsson 2 bilder
Kerstin Andersson 3 bilder / plakett
Klass C. Färgpåsikt (153 inlämnade):
Björn Englund 1 bild
Anna Swanson-Danielsson 1 bild
Håkan Fagerström 1 bild
Kerstin Andersson 2 bilder
Klass D. Digitala bilder(130 inlämnade):
Hasse Swärd 3 bilder / plakett
Kjella Jonsson 1 bild
Thomas Karlsson 1 bild
Uttagna bilder till DIFO 2010

Säljes
Fotoväska LOWEPRO NOVA 180 AW
lite använd, i det närmaste som ny.
Inköpt dec -08 hos Cyber Photo.
Säljes för 400 kr
Nypris idag ca: 750 kr
Finns att se vid nästa månadsmöte 23/5
Håkan Fagerström
063 - 51 67 51
070 - 676 40 26
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Mitt svart-vita liv i garderoben
Text Ingegerd Karlsson Foto Kerstin Andersson

Så här började det ...
I slutet av 80-talet föreslog min arbetskamrat,
att vi skulle gå en fotokurs. Jag nappade och i
och med det blev vi tvungna att köpa var sin
kamera. Det blev en Canon EOS 650.
Gick på kurs en termin. Fick nys om fotoklubben. Började där. Gick kurs ytterligare
en termin. På den analoga tiden var det svartvitt som gällde i kurssammanhang. Framkallning, förstoring, alltså mörkrumsarbete.
Började fundera på hur jag skulle fixa det
hemma. Varför inte garderoben modell större?
Ut med hela rasket. Inköpte förstorningsapparat.
Lyckades få ihop en IKEA-hylla med 3 hyllplan. Skålar, mörkrumslampa och dito ur osv.
Tätade dörren mot ljusinsläpp, hängde upp en
tjock gardin. Så satte jag igång.
Då började det stora dammkriget. Strån flyttade
sig från det ena hörnet till det andra, från den
ena bilden till den andra. Så småningom och
numera har jag i stort sett vunnit. Jag lärde mig
också att retuschera.
Jag håller fortfarande på. Använder samma kamera och detta trots att även jag har landat i det
digitala systemet. Atmosfären i ett mörkrum är
speciellt, så fortsättning följer.
Tack för alla bidrag till Bländaren det här första halvåret. Jättekul - utan Er hade det blivit
blanka sidor.
Ha nu en riktigt lång och skön sommar, vi ses.

Ny Medlem
Björn Nilsson
Välkommen!

Inga-Lill Silvander
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Lite av varje
Datum för Månadsmöten 2010

Årsbok 2010…
Glöm inte att det även i år är inlämning av
Årsboksbidrag senast 31 maj!
OCH DU VET VÄL ATT DU ÄVEN KAN
DELTA MED FÄRGBILDER!
Eftersom allt färre numera gör kemiska svartvita
bilder och de digitala svartvita inte alltid
blir högsta kvalitet så är även färgbilder
välkomna! (Självklart har bra svartvita bilder
god chans att komma med även nu!)
För insända bilder gäller alltså följande:
- Svartvita eller färgbilder, i pappersform
eller digitalt.
- Någorlunda nytagna (det heter Årsbok!)
- Pappersbilder ska vara omonterade
(möjligen mycket tunn kartong)
Minst 10 x 15 cm, max 20 x 30 cm
- Porto medsändes om du vill ha retur
- Digitala bilder: bildstorlek längsta sida 18 cm
och upplösning lägst 300 dpi, valfri rbgfärgrymd, gärna skärpt efter ditt behag
- Jpeg-format om högsta kvalitet (10-12),
annars tiff/psd
- Filnamnet skrivs i formen ”förnamn_ efternamn_klubb_ordnnr” (Förkortningar är OK
bara det framgår av e-posten /CD-skivan
vem som är fotograf!)
- Max 5-6 bilder per fotograf
Pappersbilder skickas till Bengt Nordling,
Vindelgatan 21A, 504 65 BORÅS
Digitala bildfiler e-postas med rubrik Årsbok
till lars.rosell@boraas.com eller sänds som
CD-skiva via Bengt
Frågor?
Bengt Nordling tel 033-47 84 83
Lars Rosell tel 0706 76 59 46
Kopierat från Förbundsinform Nr 1. 2010

•
•
•
•
•

23 maj
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november

Nästa årsmöte 2011
•

23 januari

Månadsmötet 23 maj
Göran Strand visar bilder och berättar om Astrofotografering.
Kristina Björkman från Expert berättar om hur
det är att arbeta i en fotobutik.
Klubbmästerskap (KM) 2010 deltävlingar
Årets teman är:
IGENVUXET - lämnas in i oktober
Utflykt med kort varsel
Jag hoppas att du tar kontakt med webmaster nu
inför sommaren och anmäler att du vill finnas
med på denna lista.
För visst vill du väl ut på någon kortare utflykt
framöver? Det behöver inte vara så märkvärdigt. Det räcker med en stadsvandring en kväll
tillsammans med några kompisar. En tur för att
fota orkideer, fåglar, kusar, ja vad du vill. Det är
ju alltid roligare, om man åtminstone har något
sällskap. Vi ses, eller….?
Kerstin
Fotomaran
Fotomaran blir inte av nu i maj, som du säkert
har förstått eftersom halva månaden redan har
gått. För att få lite mer tid för planering, så
siktar vi istället på september för en intern fotomara för att sen förhoppningsvis kunna köra en
tillsammans med Expert nästa år i maj.
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Bilder ...

Ett kallt glas saft i vårsolen
Foto Dick Enebro

Harren leker i Mjällebäcken!
Budet gick och det kändes som en utmaning att försöka fånga detta på bild. Vi var ett par från föreningen som smög ner längs de hala stränderna.
Utrustade med polfilter tänkte vi att det skulle funka, men tji fick vi.
Det var alldeles för mycket rörligt vatten mellan oss och harrarna, med påföljden att det blev
oskarpa bilder.
Så dagen därpå återvände jag med en liten vattentät kompaktkamera. Med kameran fastsatt på ett
stativ och inställd på fördröjd tagning smög jag återigen fram till bäckens kant.
Efter ett antal försök och strax innan batterierna tog slut, lyckades det att få korn på några lekfulla
harrar.
Text och foto Kjella

Se bilder på nästa sida
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Mail från ...

(för Er som inte har någon mail)
Hej, go´vänner och fotokompisar!
Först - varmt tack för engagerade och rara mail inför min operation.
Nu är i alla fall överflödiga delar i skallen borttagna och peppar, peppar det verkar inte som jag blivit av med några väsentliga bitar! Nu gäller det
bara att komma igen konditionsmässigt, vilket nog tar sin tid.
Tänkte passa på att påminna om ett par fotoaktiviteter i sommar,
dels Naturfotografi fortsättningskurs på Birka 5-9 juli med länken
www.birka.fhsk.se/kortakurser/sommarkurser2010, dels fotoveckan
i Bruksvallarna 12-19 sept, se bifogad pdf.
Det skulle vara vansinnigt kul att få se nå´n (några...) av er vid något
av dessa tillfällen - jag håller tummarna!
Tills dess, motionera pekfingret flitigt!!! Kramar från Mats R i Funäsdalen
PS. I lördags o söndags åkte jag skidor i alldeles underbart före vid norska
gränsen - avundsjuka?
/DS
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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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