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Lite av varje
Datum för Månadsmöten 2010
• 29 augusti
• 26 september
• 31 oktober
• 28 november

Månadsmötet söndag 29 augusti
visar Björn Englund två korta bildspel från sin
senaste resa till Thailand.
Inspirationsdag
torsdag 9 september kl 9.00 - 16.00
i Sporthallen, Wargentinsskolan

Nästa årsmöte 2011

Alla föreningar i Östersunds kommun har fått
en inbjudan från SISU, idrottsutbildarna och
Jämtlands Gymnasium, att visa upp sin klubb
för skolungdomar under en dag.
Ett tillfälle som vi inte får missa, därför hoppas
jag att det finns medlemmar som kan ställa upp
en eller flera timmar.
Ta kontakt med mig Kerstin
070 - 294 35 98
Fotosnack med fika blir på
Svensson Kafé
Hornsgatan 11, Frösön
onsdag 15 september kl 18:00

•

23 januari

Klubbmästerskap (KM) 2010 deltävlingar
Årets teman är:
IGENVUXET - lämnas in i oktober
Fotoutställning på Frösövallen
Thomas Karlsson har haft en fotoutställning på
Frösövallen en vecka nu i augusti.
Verkligen fina bilder. Grattis!
Det är kul att klubbens medlemmar vill visa upp
sig.

Utflykt under en helg i september
Hur låter det? Finns det intresse?
Det finns möjlighet för oss att boka
den 18-19 september i Jorm, Korpens öga.
Platsen ligger 27 mil från Östersund.
Kostnad för en natt inkl middag och frukost är
650 kr.
Sedan tillkommer naturligtvis milersättning till
den som är snäll och ställer upp med bil.
Om vi nu inte blir så många, kan man välja att
hyra en minibuss.
Kerstin
070 - 294 35 98

Förra året var det Anna Swanson Danielsson
som hängde bilder på Stocke Titt.
Vem ställer upp nästa sommar?
Anta utmaningen!
Kerstin
Utställningsbilder
Glöm ej bort och ta med er bilder till vår utställning på ABF. Ta med flera bilder om ni kan.
Storleken skall vara 30 x 40 cm med passepartout.
Kom ihåg att klubben får betalt för denna utställning, så om ni är flitiga med bilder så att jag
får byta ofta så tjänar klubben mera pengar som
vi kan använda till trevliga ändamål.
Reinar
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Ordförande har ordet ...
Ja, då börjar sommar gå mot sitt slut. Jag hoppas att du har haft det bra.
Hunnit lata dig lite men också fotat en del.
Du kommer väl ihåg - att jag pratade om, att vi skulle försöka göra en
bildkollektion (2-5 bilder) under sommaren och sen presentera den på augustimötet? Men nu har vi, styrelsen, bestämt att förlänga tiden med ett par
månader.
Fota gärna digitalt men gör sen pappersbilder, så att vi kan titta på dina bilder den 31 oktober och rösta på den bästa kollektionen .
Den medlem som får flest röster, får avgiften betald av fotoklubben om
han/hon sen vill delta i RIFO 2011.
Förutom en påsiktsklass, där man kan skicka in både färg och svartvitt, så har man en diaklass.
Glöm bara inte den röda tråden i bildsviten!
Lördagen den 2 oktober gör vi en intern fotomara. Vi är några stycken som håller på att planera det
hela. Vi kommer att berätta om den på augustimötet. I stort går det ut på att man träffas, får några
teman som sen ska klaras av på ett visst antal timmar.
Eftersom vi aldrig har gjort detta tidigare, så får det här bli en övning inför maran i maj 2011, då vi
ska samarbeta med Expert. En spännande utmaning som jag hoppas att du vill ställa upp på.
Avslutar dessa rader med ett välkommen till höstens ”äventyr”.
Kerstin

Uthyrning av stativ med bakgrundsduk
Jag har köpt in ett stativ och duk för att användas som bakgrund vid porträtt och produktfotografering. Denna hyr jag nu ut till den som
behöver den för 100 kr per tillfälle. Det finns
endast en blå duk för tillfället. Men om ni är
flitiga att hyra den så får jag snart råd att köpa
in flera dukar med olika mönster och färger. Det
går även bra att använda stora lakan, presenning
eller vad ni vill som inte väger så mycket.
Kom ihåg att jag har även uthyrning av fotoklubbens skärmkalibrator 200 kr i deposition
vid hyra som ni får tillbaka om den lämnas
tillbaka i felfritt skick, hyrtid en vecka.
Dia/filmskanner kostar 50 kr i hyra samt 500 kr
i depositon som ni får tillbaka om den återlämnas i felfritt skick, hyrtid två veckor.
För hyra kontakta Reinar Persson
070-600 84 63
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Fotokurs på Birka
Foto & Text Kerstin Andersson

18 elever varav 5 från vår fotoklubb gick en
kurs på Birka tiden 5-9 juli med Mats Ricklund
som lärare. Det var Reinar, Kjella, Håkan F,
Elisabeth och jag. Dessutom var Anna S-D. och
Tobias med en dag.
Vilken vecka! Hur lärorikt och trevligt som
helst. Kan verkligen rekommenderas till
nästa år. Att få vara ute med likasinnade och
fota, fota och åter fota är ju helt underbart!

Som ni vet, fick klubben en inbjudan från
Inga- Lill Silvander att få komma till Torvalla
för att fota brunkulla och sen fika i hennes och
Tommys trädgård den 6 juli.
Vi blev 23 personer som fick en härlig kväll hos
paret. Hela Birkakursen inalles 21 personer plus
Ingegerd och Gunvor.
Ett stort TACK till er båda. Jättetrevligt och
gott.

Hurtigruten
I sommar gjorde Tommy och jag en fantastisk
resa med Hurtigruten, Kirkenes - Bergen.
Resan tar 5 dygn och är ca 2325 km lång.
Åh, vilka vyer vi fick se. Måste bara ses ...
Vi hade jättetur med vädret - inget regn på
dagarna och vackra solnedgångar. Vad kan man
er begära?

Fina rymliga hytter och bra ordnat på båten.
Kunnig personal som kunde ge bra information.
Kort och gott - en fantastisk resa!
Det här är en resa vi varmt kan rekommendera
till alla Er som gillar att fotografera.
Inga-Lill S

Frukostbuffé, lunchbuffé och 3-rättersmiddag
alla dagar. Åsså blev det lite annat smått och
gott mellan måltiderna.
Jag tillbringade mesta tiden på däck och fotograferade så mycket jag bara kunde.
Sprang upp och ner i trapper, ut på däck, babord, styrbord, fram och bak på båten. Visserligen fanns det hiss, men efter all den goda maten
var det nog bra att springa lite i trapporna.
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Utställning på Jamtli
UTSTÄLLNINGEN på Jamtli var väldigt
lyckad. Det var många i klubben som ställde
upp både före, under och efter utställningen.
Tack och bock!

En liten besvikelse var det trots allt - att inte fler
medlemmar lämnade in bilder till utställningen.

Vi bad vår publik att rösta på den bild som de
tyckte bäst om och tävla om ett presentkort på
en förstoring. Det var ju ett sätt att få folk att
stanna kvar en stund och verkligen se på bilderna. Så många som drygt 250 personer röstade.
Verkligen kul!
Det var vår egen Leif Pettersson som vann presentkortet. GRATTIS!

Nu var det 12 medlemmar, som ställde ut sammanlagt 58 bilder. Här blir det lite tokigt, tyvärr.
För att det inte ska bli för glest mellan bilderna,
så måste flera av oss hänga fler bilder än vad vi
egentligen vill.
Så nästa år hoppas jag att fler kommer med sina
alster.

Skickar en bild från vår fotoutställning på Jamtli
den 6 juni.
Min uppfattning är att utställningen blev väldigt
lyckad. Jag grundar detta på att vi hade en strid
ström av besökare hela dagen, samt att många
uttryckte sin beundran över den höga kavliteten
på våra bilder. Många hade svårt för att välja
favoritbild, då de ansåg att flera kunde vara deras favoriter. En del gick in flera gånger, andra
frågade om de fick rösta på flera än en, innan de
slutligen bestämde sig.
Skickar en bild som togs när det var lite mindre
besökare. Ibland var det kö utanför lokalen.Det
var verkligen roligt att vi fick denna respons.
Kanske kan det även resultera i ny medlemmar.
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Foto & Text Kerstin A

Foto & Text Dick Enebro
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Runde - Ett paradis för en havsfågel
Foto & Text Håkan Fagerström

På eftermiddagen fredagen den 11 juni åker vi
över den smala bron som leder till Runde, den
lilla fågelön på Norges västkust, ca 3 mil från
Ålesund.
Kerstin A, Carina M, Erik P och undertecknad
är efter dryga 70 mil äntligen framme. Vi möts
av ett gråmulet väder med duggregn och den
kraftiga vinden från havet visade upp mängder
med vita gäss. När det sedan visade sig att vårt
vandrarhem sett sina bättre dagar någon gång
på 60-talet, så var väl humöret inte helt på topp.
Men efter att vi ätit Kerstins goda medhavda
middag och därtill ett glas vin (Fanta till Kerstin) så kändes allt mycket bättre.

Läste på nätet att det finns ca en halv miljon
fåglar på ön, varav 350 000 som häckar här.
Från vår utsiktsplats ser vi 3 havsörnar som
sprider stor oro bland de tusentals häckande
fåglarna. Det var en fantastisk syn att få se dessa
magnefika rovfåglar ovanifrån.

Lunnefågeln som fått oss att göra denna långa
resa, ser vi dock inte skymten av. Förklaringen
till detta får vi när vi återkommer till vandrarhemmet. En grupp norska fotografer som
varit här tidigare har checkat in. De berättar att
fåglarna finns ute till havs under hela dagen och
kommer inflygande till ön 8 tiden på kvällen.
Lördagmorgon bjuder inte på någon större
förbättring vädermässigt, men det verkar som
regnet har gjort ett uppehåll. Efter en ordentlig
frukost packar vi våra ryggsäckar för den första
turen till fågelberget på andra sidan ön.

Efter en ännu en god och trevlig middag, drar
vi på oss kängorna för en ny vandring upp på
berget. Väl framme så klättrar vi ner på stora
klippavsatsen, som vi hört ska vara den bästa
platsen för bra bilder.

Efter en vandring på ca 1,5 timme och nästan
300 höjdmeter, pust och stön, är vi framme.
Här störtar berget lodrät ner i havet och på små
klipphyllor på bergväggen häckar bland annat
tordmular, sillgrisslor och den mäktiga havssulan. Den nästan helvita fågeln har ett vingspann
på hela 2 meter. Andra fåglar som häckar på och
omkring ön är stormfågel, toppskarv, storlabb
och öns största sevärdhet lunnefågeln.

Vi är nog ett 30-tal förväntansfulla fågelvänner på plats, med skiftande fotoutrustning. På
min ena sida sitter en holländare med ett 500/4
objektiv och på min andra ett norskt par som
tänker föreviga dessa säregna fåglar med sin
mobil.
Vi sitter på första parkett när de svartvita fåglarna med den färgglada näbben och de röda fötterna kommer inflygande. De landar endera på
branten ovanför oss, eller på den gräsbevuxna
slänten nedanför. Med ett avstånd på bara

~6~

Augusti 2010

Runde ... forts
sista utposten mot öppet hav.
Och mycket riktigt här var vågorna ett par meter
höga, så det blev svårt att få till några bilder i
allafall för mig. Men det var fantastiskt att få se
fågelberget med alla dess invånare från havssidan.
Dessutom känner jag efter stunds gungande upp
och ner på vågorna, att havet nog inte är mitt
rätta element. Måste erkänna att det är skönt att
känna fast mark under fötterna, när vi efter 2
timmar är tillbaka i hamn.

10-12 meter till oss, verkar de nästan posera
inför alla kameror, innan de försvinner in i sina
bohålor.

Efter en stunds vila får man sätta sig vid dukat
bord. Idag är det Carina som bjuder på Tacos
med alla dess tillbehör. En riktig favoriträtt.
Medan Erik fullföljer sina plikter i diskbaljan,
avnjuter jag de sista dropparna från
bag-in-boxen. Tänk så bra man kan ha det.

Boet gräver de själva ut med hjälp av näbben
och fötterna. Den underjordiska tunneln in till
boet kan vara flera meter lång. Den kan delas
av flera par, men själva bokammaren är alltid
enskild.
För mig var det en stor överraskning att vi kom
så här nära dessa fantastiska fåglar. Ett par hade
sitt bo kanske bara 5 meter från mig, men satt
trots det lugnt kvar en god stund innan de försvinner in till boet. Det finns ett avskärmande
rep uppspänt för att vi inte ska komma för nära.
Så jag tror och hoppas att fåglarna inte störs
nämnvärt av vår närvaro.

Senare på kvällen gör vi ett sista besök hos
lunnefåglarna. En del bekanta ansikten från gårdagen och en del nya. Men alla väntar vi på den
säregna lilla fågeln och kanske kan vi ta bilden
som har det där lilla extra.
Måndag 06.30 bilen är packad och vi lämnar
Runde för den här gången. Vi är översens om att
ön är värd fler besök och då gärna i sällskap av
fler från klubben.

Efter ett par timmar och massor av bilder, lämnar vi detta naturens skådespel.
Väl tillbaka på vandrarhemmet blir det kvällsfika och koll på kvällens bildskörd.
Jodå, några bilder är ju ganska bra, men som
alltid pricken över i saknades.
Söndagen bjöd på bättre väder. Solen orkade
faktiskt tidvis bryta igenom molntäcket och vinden hade mojnat betänkligt. Vi bestämmer oss
för en guidad båttur runt ön.
Vår trevliga pratsamma skeppare berättar att
havet inte alls är lika lugnt på andra sidan vid
fågelberget och fyren. Den delen av ön är ju den
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Ord och bild ...
Klubbmedlemmar insektsbitna!
Lördagen den 7 augusti var en speciell dag för
några i fotoklubben.
På en utflykt till Ändsjön blev vi rejält insektsbitna. Allt kan egentligen skyllas Jan Östlund,
som var initiativtagare.
Utan honom hade vi nog vandrat vidare i livet utan att veta vad dessa små insekter har att
bjuda på. Nämligen något helt nytt och fascinerande, när man ser de i macroobjektiven.
Fantastiska fasettögon, hoprullade sugrör som
påminner om lakritsrullar från barndomen,
ludna ben och kroppar och sprakande färger.
Humla tänkte man, det är väl en sort. Pyttsan,
om jag inte minns fel, så finns det ett hundratal
olika sorters humlor.
Med på fotoexkursionen var också några från
Naturskyddsföreningen, som hade bättre koll på
vad vi fotade.
Kjella
MC-träff
Vi passade på att fota hojar i samband med mcträffen på Travet tidigare i höst.
Håkan och jag var där och dreglade över alla
maskiner.
100-200 deltagare drog sen iväg på en 25-milatur runt Storsjön.
Jag försökte mig också på att panorera när de
var ute på vägen. (Inte så lätt)
Kjella
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Tävlingsresultat
Anna Swanson Danielsson har skickat in
resultaten från senaste tävlingen.
Svart-vit klass: 1:a Ord och 2:a Ensam
Påsikt: 1:a Solosvärm

Grattis Anna!
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Sven Bäckman

Anna Swanson-Danielsson
Björn Englund
Ingegerd Karlsson
Håkan Persson
Sven Bäckman
Håkan Fagerström
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Kerstin Andersson

KM 2010
Klass: Svartvitt

1
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KM 2010
Klass: Färg
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Tävlingsresultat
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Patrik Modén
Anna Swanson-Danielsson
Kjella Jonsson
Leif Pettersson
Sven Bäckman
Kjell Svantesson
Håkan Fagerström
Inga-Lill Fredriksson
Håkan Persson

KM 2010
Klass: Digital B

Anna Swanson-Danielsson
Hasse Swärd
Patrik Modén
Kjella Jonsson
Håkan Fagerström
Reinhold Skoglund
Thomas Karlsson
Kerstin Andersson
Veronica Grönlund
Leif Pettersson
Carina Morelid
Inga-Lill Fredriksson
Tobias Danielsson
Sven Bäckman
Kjell Svantesson
Håkan Persson
Elisabeth Ekeroot
Dick Enebro

KM 2010
Klass: Digital A
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5
2
2
2
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Totalt
8
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Tävlingsresultat
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Vi tackar våra sponsorer

~ 12 ~

Augusti 2010

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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