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Ordföranden har ordet
Som du ser, så är inte ”Bländaren” sig riktigt lik i år. Det beror på,
att vi har fått en ny redaktör. Namnet är Annika Thunström. Fantastiskt av en ny medlem att ställa upp, när Inga-Lill Silvander nu har
valt att ta en paus från klubben efter ett otroligt fin jobb med bl.a.
vår lilla tidning. Så jag med alla medlemmar vill skicka ett varmt
TACK till Inga-Lill och hoppas, att hon med maken Tommy kommer
tillbaka en dag till oss. Vi önskar också dig, Annika, varmt välkommen och med en förhoppning om, att du ska tycka, att det är roligt att
vara vårt ”språkrör”.
Det är ett spännande år, vi går till mötes. Nya tävlingsregler, färre
klubbmästerskap, årets bild, utställningar på fler platser än tidigare,
förberedelser inför RIFO 2013 och mycket mer.
Kom gärna med idéer och tips om foto, studiebesök, kurser, utflykter,
ja, vad du vill. Det är ju vi tillsammans, som gör klubben.
Lycka till med fotandet i vårsolen.
Kerstin
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KALENDER
Månadsmöte den 26 februari kl.18.00. Inlämning till KM 1 och DIFO. Kom ihåg att ta med
en eller flera fotoböcker, om du har gjort någon/några.
Månadsmöte den 26 febr. kl.18.00. Fotograf Robert Henriksson kommer och berättar om sitt
jobb. Inlämning till KM 1 och till DIFO. Olika bildpresentationer, t.ex. fotoböcker.
Månadsmöte den 25 mars kl. 18.00. Redovisning KM 1. Kamerateknik.
Bildvisning – Brutus Östling den 18 april. Tid och plats meddelas senare.
Månadsmöte den 29 april kl. 18.00. Inlämning KM 2. Bilddiskussion.
DIFO den 6 maj i Bollnäs.
RIFO den 12-13 maj med förprogram den 11 maj i Skara.
Månadsmöte den 27 maj kl. 18.00. Inlämning av bilder till Årsboken. Redovisning KM 2.
Gästföreläsare?
Jamtli . Fotoutställning den 6 juni.
Månadsmöte den 26 augusti kl. 18.00. Inlämning till KM 3. Tema: MOTPOL. Bildspelsgenomgång. Hur gör man?
Månadsmöte den 30 september kl. 18.00. Redovisning KM3. Övriga sätt att visa bilder.
Månadsmöte den 28 oktober kl.18.00. Bildspelsfestival/diskussion.
Månadsmöte den 25 november kl.18.00. Redovisning av Årets bild. Julkortstävling. Planering
för 2013.
Månadsmötena äger rum i ABF:s lokal på Rådhusgatan 37 3 tr, Östersund.

Hälsar nya medlemmar välkomna!
Eva Grelsson .
Rickard Essen.
Jens Norman
Sven-Olof Färnström

PÅMINNELSE!
Medlemsavgiften är 200 kr för vuxna, 100 kr för studerande, pensionärer och långtidssjukskrivna samt 300 kr för familj.
På inbetalningskortet skriver du Storsjöbygdens fotoklubb, plusgiro 35 96 64 -0.
Ange namn, postadress, telnr och/eller mobilnr, email och födelseår.
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AKTUELLT
Fotograf Robert Henriksson kommer till vårt månadsmöte den 26 februari för att med ord
och bild berätta om sitt jobb.
Robert har jobbat på LT, UNT, Aftonbladet, SvD, DN och frilansat för andra tidningar/magasin.
Han har vunnit priser i svenska Årets Bild ett par gånger och även några internationella priser.
Han började fotografera runt 2005.
Just nu är Robert Henriksson tjänstledig i Stockholm, där han jobbade på DN, för att istället
vara vikarie på LT.
Robert Henriksson får börja månadsmötet, som enligt honom kan hålla på i 50-60 min. beroende
på, hur många frågor vi ställer. Vi fortsätter med fika och sen en diskussion, om hur man kan
presentera sina bilder på olika sätt. Ta med dig någonting, som du har gjort, som t.ex. fotoböcker.

”Beredskapsårens hjältinnor”
Håkan Perssons dokumentärfilm ”Beredskapsårens hjältinnor” kommer att visas i SVT sex gånger framöver med trolig start den 12 mars.

Vinnare av klubbmästerskapen 2011
De, som vann, var:
Björn Englund i den svartvita klassen,
Dick Enebro i färgklassen,
Leif Pettersson i den digitala klassen A och
Patrik Modén i den digitala klassen B.

Än en gång GRATTIS!
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RSF, RIFO och DIFO
Förklaring till RSF, RIFO och DIFO
RSF, riksförbundet, har en stämma inkl. fototävling under maj månad = RIFO. Arrangör i år är
Skara.
Sen är riksförbundet uppdelat i 8 distrikt, där vårt distrikt heter MND = Mellannorrländska distriktet. Det består för tillfället av 9 fotoklubbar. Vi har vår stämma inkl. fototävling = DIFO under april/maj. I år är det Bollnäs, som är arrangörer.

RSF nyhetsbrev
Hoppas, att du läser RSF:s nyhetsbrev, Förbundsinfom mm, som Leif skickar ut till alla medlemmar fyra gånger per år. Här får du veta, vad som är på gång inom Riksförbundet såsom RIFO,
Årsboken.

RIFO
Skara fotoklubb står som värd för RIFO: t i år. Datum 12-13 maj med förprogram den 11 maj.
Inbjudan tillsammans med anmälningsblankett kom tillsammans med Nyhetsbrev mm från Leif
i veckan. Gå in och kolla och fundera på, om det inte kan vara någonting för dig. Vi är åtminstone ett par medlemmar, som kommer att närvara, men det är önskvärt, om vi blir fler, eftersom
det är vår fotoklubb, som är arrangörer nästa år. Ju mer kunskap vi kan få desto bättre.

DIFO
Bilder till DIFO ska lämnas på månadsmötet den 26 februari.
Tävlingen har 3 klasser – påsikt färg och svartvitt plus en digital.
Du kan lämna max 3 enstaka bilder i varje klass. Påsikt får var max 30x40 cm inkl. passepartout. Läs mer på vår hemsida
I den digitala klassen ska bilderna vara max 1024 pixlar på bredden och 768 pixlar på höjden och
hålla sig under 1 MB. Skickas till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se.
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KOMMANDE TÄVLINGAR
FJÄRILAR
När årets första fjärilar börjar dyka upp är det dags att tänka på sommarens fjärilsfototävling. Tillsammans med Naturskyddsföreningen arrangerar vi en tävling som vänder sig till fotografer av alla åldrar och med alla
slags digitala kameror. Temat är fjärilar, som ska fotograferas i frihet och
på platser i Jämtlands län. Inlämning av upp till tre digitala bilder under
juni till och med augusti till fjarilsfoto-tavling@yahoo.se.
En jury bedömer därefter bilderna anonymt. Chans till fina priser och
plats i en utställning. Läs mer i inbjudan med tävlingsregler som vi lägger
på www.storsjobygdensfotoklubb.se.

VINTERFÅGLAR
Varbergs fotoklubb har en fototävling ”Vinterfåglar”, som pågår fram
till 9 april. Det gäller 2 bilder, som ska skickas till tavling@vbgfoto.se.
Fina priser med bl.a. kikare, uppförstoring av din ev. vinnarbild, fotobok av Brutus Östling. Fotografen, som kommer till oss den 18 april.
Info. ska du kunna hitta under http://studieframjandet.se/foto2012.

DIFO - inlämning på månadsmötet den 26 febr.
Klubbmästerskap:
KM 1 - inlämning på månadsmötet den 26 febr.
KM 2 - inlämning på månadsmötet den 25 maj
KM 3 - tema: MOTPOL. Inlämning på månadsmötet den 26 aug.
Julkortstävling under månadsmötet den 25 nov.
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Utställnings INFO
I dagsläget är det oklart hur länge våra bilder
får hänga kvar, men troligen blir det så
pass länge, att vi kommer att kunna byta bilder
någon gång kring månadsskiftet.

Eftersom vi i klubben då och då träffas på
Svenssons cafe´ för en fika och fotosnack ,
så fick vi en förfrågan från ägaren Heidi Karlsson om vi ville göra en liten utställning.
Självklart så tackade vi ja, och ramar inköptes
och bilder monterades.
Söndagen 29/1 träffades 4/5 delar av utställningsgruppen, som består av Marie M,
Reinar P, Dick E, Thomas K och undertecknad
för att hänga våra bilder. Det blev
10 alster från lika många fotografer, på bästa
platsen direkt innanför cafeets entre´.

Som kanske inte alla vet, så har vi också en liten utställning på Expert i Kärnanhuset.
Den består av "rullande" bilder på två fotoramar vid fotodisken, och en TV vid ingången.
Kjella har nyligen laddat in nya bilder, så gör
ett besök om du ändå är på stan.
Vi behöver också lite flera bilder till våra utställningar på ABF och Svenssons, så ta chansen att vissa just dina bilder. Måttet som gäller
är 30x40 inklusive passpartou. Tag med till
månadsmötet eller kontakta någon i utställningsgruppen.
Håkan F

Några internettips:
Osannolika bilder! http://www.oddee.com/item_97106.aspx

Om ni inte är helt säkra på vad alla begrepp heter, här är översättningar sv-eng för arbete med
bildbehandlare: http://www.wordpressguru.se/photoshop-ordlista-fran-svenska-till-engelska/

World press med suveräna bilder från hela världen: http://www.worldpressphoto.org/

Life magazine har alltid haft spektakulära bilder i sin tidning:
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Oväntat besök !
Förra året gjorde jag och en kompis en fotoresa
till Holland och Belgien. Vi besökte många intressanta platser och naturligtvis ville vi inte
missa Bryssel. Vi övernattade ett par nätter på
hotell där.
När jag vaknade på morgonen och just skulle
stiga upp, knackade det. Tänkte först att det
var min kompis som knackade på dörren, men
så hörde jag en ny knackning och den kom från
fönstret.

Jag lade några i handen och stack ut den. Döm
om min förvåning, den åt direkt ur min hand.
Det var ingen liten fågel direkt. Enligt fågelboken var det en Gråtrut, Larus argentatus och
kan väga upp till 1,5 kilo.
Ett kul minne var det i alla fall och jag tänkte
inte mer på det. Men det var inte slut ännu.

Jag steg upp, drog gardinen från fönstret och
där sitter en stor fågel med gul näbb med rött
på den undre delen.

Nästa morgon när jag vaknade var det ingen
som knackade. Jag drog upp gardinen och där
satt det två Gråtrutar. Om den första var en
hona så hade hon nu hämtat maken för att låta
även honom smaka mina jordnötter.
Huvud och kropp var vita, vingarna grå. Och
ett fantastiskt ljusgrönt öga med svart pupill
och därtill orange ögonskugga runt hela ögat,
betraktade mig.
Ja, allt det där la jag ju inte märke till då, det
såg jag på mina foton senare.
Jag blev bara så överraskad av att motivet sökte upp fotografen, det brukar ju vara tvärt om.
Jag fotade genom rutan och fågeln satt kvar.
Jag öppnade ventilationsfönstret, stack ut kameran och fotade. Fågeln satt kvar.
Jag tänkte, varför kommer den hit och inte är
rädd? Den måste ha blivit matad av tidigare
gäster och fått en viss vana.

Nu var dessa slut och kanske var det lika bra
det. Gråtruten är visserligen allätare, men visst
är fisk mera passande än jordnötter.

Jag hade bara några jordnötter att erbjuda och
lade ut några på fönsterblecket. De försvann
snabbt.

TEXT OCH FOTO: DICK ENEBRO
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KJELLAS SENASTE

Bidrar till Bländaren med erfarenheter från
min (just nu) senaste fotosession. Det var dansgruppen Vanaver Caravan som gav en fantastisk föreställning på flera ställen runt och i Östersund. På repertoaren har de danser från hela
världen. Under besöket här byggdes programmet ut med en personlig gripande rapport om
situationen i Västra Papua. Urinvånarna där
fördrivs av Indonesisk militär till förmån för
utvinningen av mineraler till västvärldens industrier.

På bilden dansar Gustavo en Capueira; en variant av sydamerikansk kampsport. Den var förbjuden som kampsport men levde vidare som
dans…
Att fotografera på konserter är speciellt, då kameran gärna luras av kontrasterna och det
starka scenljuset. Jag fotade med bländarprioritet (Av-läget) och exponeringskompenserade till
mellan –1 och –2.
/Kjella

Här kan ni läsa mer om Vanaver Caravan: http://www.vanavercaravan.org/home/
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Resa till Falklandsöarna – Sydgeorgien – Antarktis – Eldslandet

Text och foto: Reinhold Skoglund
Här är några bilder från en av de mest spännande resor jag tror man kan göra, åtminstone
för vanligt folk som inte är äventyrare, t.o.m. pensionärer kan åka på detta. Det var en
expeditionskryssning till övärlden i Sydatlanten och Södra Oceanen – till pingvinernas och
albatrossernas land och hav. Det är ett eldorado för vem som helst som gillar att fota eller bara se fåglar och andra havsdjur.

Kungspingvin från Sydgeorgien. Sammanlagt såg vi nog
över 200.000 st av denna art. De är helt fantastiska då
de inte alls är rädda för oss människor. Sitter vi stilla kan
de komma så nära som endast 1-2 m. Ungarna kommer
ännu närmare. De är mycket nyfikna. Troligen tror de att
vi är deras föräldrar som kommer med mat. Dom får stå
länge och vänta på mat så de är antagligen alltid hungriga.

Dessa kungspingviner har nyss varit och
badat. Det syns på att de är så rena och
fina. De vita prickarna i luften är inte
smuts, det är snöflingor. Det var mycket
kallt här, endast någon enstaka plusgrad
och en fruktansvärd vind, kall och hård.
Pingvinerna störs inte alls av det ständigt
hårda vädret. De står stilla och ruvar
sitt ägg under vintern och har då ägget
på fötterna, medan det mesta befinner
sig inne under fjäderdräkten.
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Höjd över marken c:a 75 cm. På denna strand fanns över 100.000 av dessa vackra varelser. Är det en av jordens
vackraste fåglar?

Anita bekantar sig med några av kungspingvinernas ungar,
som konstant visslade, skrek och bölade, antagligen efter
mer mat. Dom var ganska många, många tusen, så det var
ett bra högt liv där.
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Känslan att gå och finnas här bland tusentals pingviner är
obeskrivlig och dessutom kanske helt overklig, kanske
väldigt osannolik och konstig också. På något sätt känns
det som om vi är omringade av bekanta då de står upprätta som vi och dessutom ofta står i små eller stora grupper
och verka fundera. Kanske de kommunicerar på något sätt
i alla fall för ofta gör hela gruppen plötsligt samma sak,
t.ex. börjar gå i samma riktning eller ger sig ut i vattnet
antagligen för att äta och skaffa mat. De stora kungspingvinerna, c:a 75 cm höga, är helt orädda för oss så länge vi
är helt stilla eller rör oss långsamt i deras egen låga fart.
Helst skall vi förstås sitta så att vi inte framstår som
jättar. De är mer nyfikna på oss än rädda för oss. Fåglar
som är så vuxna som de på bilden har ingen som helst fiende så länge de befinner sig på land. I havet däremot är
det farligare att vistas, då leopardsälar och ibland också
späckhuggare patrullerar och väntar på en munsbit bestående av pingviner.
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Macaroni penguin. Bilden tagen i Sydgeorgien. Det var svårt att överhuvudtaget få några bilder på dessa pingviner
då bara några få hade kommit till land för häckning. Någon vecka senare, när deras häckning kommit igång, kommer
det att finnas massor även av denna art.

Gentoo penguin. Höjd upp till c:a 60 cm och väger c:a 6 kg. Troligen den vanligaste pinvinarten i detta område. Dom
finns talrika på Falklandsöarna, Sydgeorgien och även på Antarktishalvön och alla småöar i området. Med talrika menar
jag många 100-tusentals individer.

Dessa var tre av de sju pingvinarterna vi såg på resan. Jag måste ju visa någon av de andra
varelserna också och det måste bli ett par av de fantastiskt vackra albatrosserna.
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Black-browd (svartbrynad) albatross. Falklandsöarna. Dessa fåglar är stora. De har ett vingspann upp till 2,5 m och
kan bli över 40 år gamla.

Denna fågel är tillsammans med kungspingvinen den allra största rariteten i hela detta område. Du gissade rätt. Det är
en ruvande Vandringsalbatross. Den fågel som har världens största vingspann, 3,5 m! En riktig havsfågel. Den blir ända
upp till drygt 40 år gammal och tillbringar nästan hela sitt liv i luften ute till havs förutom när den häckar vartannat
år. Vi tilläts besöka en av deras häckningsplatser i små grupper. 20 minuter per grupp och vi var bara c:a 15 personer i
varje grupp. Vi fick endast gå på särskilt iordningställda spångar. Ungarna tillbringar c:a 10 – 11 månader i boet innan
de är flygfärdiga!

Tyvärr är alla ovanstående fåglar och många flera arter utrotningshotade i olika grader. Vandringsalbatrossen ligger kanske allra sämst till. Allt beroende på människans exploatering av söderhaven
med för hårt fiske och det värsta av allt – långrevsfiske. Albatrosserna och även andra flygande
fåglar fastnar i krokarna när de flera mil långa revarna läggs ut i havet. Flera arter har minskat
med över 90 % under de senaste åren. Runt vissa öar eller ögrupper, t.ex. Sydgeorgien och Falklandsöarna är långrevfiske förbjudet p.g.a. detta, men det hjälper i princip ingenting. Albatrosserna
flyger ju tusentals mil över haven på varje år.

12

Februari 2012

MIN SIDA
Hej, jag som har fått förtroendet att jobba med
Bländaren heter Annika Thunström. För att ni
ska ha ett hum om vem jag är, mitt liv i korthet: född och uppvuxen i Stockholm, så småningom folkskollärare och arbete i Kyrktåsjö,
Strömsunds kommun. När jag inte fick arbeta
längre ville jag inte sitta där och rulla tummarna utan tog ett beslut att flytta till ett ställe där
det var mer aktivitet. Så kom jag att hamna i
Östersund för ett halvår sedan och jag har inte
ångrat det än så länge.

Min nisch i skolvärlden kan man säga var att
jobba med datorer i sitt sammanhang och framför allt film i alla former men även bilder och
presentationsprogram. Det var när jag blev tillräckligt irriterad på att motivet hade hunnit
utanför bild innan kameran knäppt av som jag
köpte en systemkamera och nu vill jag lära mig
ALLT!
Mitt senaste ”stora” jobb inom skolvärlden var
en instruktion i att använda Lego och programmera robotar. Om ni är intresserade:
http://sites.google.com/site/introduktiontillrobolab/
Jag ser fram emot att få jobba med Bländaren och
hoppas på att få in mycket material från alla er
som fotograferar. Varför ska bara LT och ÖP presentera härliga vinterbilder till exempel?
Även annat kan vara av intresse, fick själv reda
på om Kaffebrus nyligen. Tips och idéer om allt
som rör fotografering, särskilt för mig som är nybörjare. Just nu är jag inne på det här med stativ
och har fått lite tankar, fler som vill tipsa?
Berätta om fotoutställningar ni varit på, det är
inte alla som får uppmärksamhet i media, men
som är väl värda en titt.
Fotoböcker av fotografer, någon som har någon
bra, kan man ha sådana bilder som diskussionsunderlag (bildanalys) på träffarna?

Den här bilden gillar jag, men heder åt kameran, det gick på auto!

Man kan också hitta en del bra siter på nätet som
kan vara till nytta och nöje för andra.

Deadline för nästa nummer:

Jag väntar otåligt på att höra från er!

redaktor@storsjobygdensfotoklubb.se

16 mars

Ps Allt detta om mig är en engångsföreteelse, nu
vill jag ha material från er

Men det gör inget om ni lämnar tidigare!
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KONTAKTSIDAN
Styrelsen 2012

Ansvarsområden

Ordförande
Kerstin Andersson
0693-212 88 eller 070-294 35 98
kerstinsbild@hotmail.com

Tävlingsansvarig
Kjella Jonsson och Dick Enebro
Utställningsansvarig
Håkan Fagerström och Thomas Karlsson

Sekreterare/ vice ordförande
Kjell Svantesson
70-651 63 16
kjell.svantesson@telia.com

Utflyktsansvar
Kerstin Andersson

Kassör
Erik Pehrsson
070-628 65 30
erik.pehrsson@tele2.se

Hemsideansvarig
Leif Pettersson
Materialansvarig
Reinar Persson och Björn Englund

Ledamöter
Thomas Karlsson
070-566 6040
h.thomaskarlsson@hotmail.se

Valberedning
Marie M. Madsen och Bert Persson

Kjella Jonsson
070-217 46 74
kjella.jonsson@zonline.se

Revisor (extern)
Arne Eskilsson
Ledamot i DIFO
Kerstin Andersson

Björn Englund
070-254 25 21
bjorn.englund1@comhem.se

Bländarens design och layout
Annika Thunström
070-529 41 62
redaktor@storsjobygdensfotoklubb.se

Reinhold Skoglund
063-222 92
rs@hydron.se
Suppleanter
Leif Pettersson
070-329 19 63
leifpettersson@comhem.se

Postadress
Storsjöbygdensfotoklubb
c/o Kerstin Andersson
Östra Kungsgatan 10 C
840 60 Bräcke

Dick Enebro
070-230 45 57
dick.enebro@comhem.se

Hemsida http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

Webmaster:
webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se

Styrelsen:
info@storsjobygdensfotoklubb.se

Utflykt med kort varsel:
utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se
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