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Februari 2020 

BLÄNDAREN 
Söndag 23 februari möte på ABF kl 18.00 

Senaste snackisen? 

Foto: Bo Magnusson 
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   Tjat från ordföranden 

 

   Eftersom Kerstin Andersson ska leda månadens medlemsmöte så vet jag inte vad  

   som komma skall, men det blir nog intressant. Däremot ska jag tjata en hel del. 

 

   Kom ihåg och ta med er massor med bilder nu till mötet, för jag behöver byta bilder 

två ggr i månaden nu om vi ska klara hyran. För er som inte har möjlighet att skriva ut bilder själva 

så hjälper vi er, vi ska ha minst en utskriftsdag varje månad, kontakta mig Reinar på 0706008463 så 

bestämmer vi tid för utskrifter det går bra både dagtid och kvällar. Ni får även hjälp med montering 

av bilderna om så behövs. Vi har även köpt in ett antal kapaskivor nu så vi kan sälja till er för 40:- 

kr/st för en A3. 

 

Vi kommer även att behöva ta betalt för kurserna vi kör framöver priserna kommer att variera lite 

på hur mycket jobb det är att ställa i ordning kursen och dess längd, priset kommer att ligga mellan 

100-300 kr/kurs. Allt för att finansiera hyran. 

Hej allesammans! 

 

Ja, då är det åter dags för ett månadsmöte. Men det är lite annorlunda denna gång. Det är jag, Ker-

stin Andersson, som har lovat att hålla i mötet. Reinar Persson sitter kvar som ordförande men öns-

kar avlastning just vid dessa träffar. 

Jag har bjudit in en gäst till den här kvällen. Mer säger jag inte nu. Lite spänning kan jag väl få 

bjuda på? Apropå bjuda, så står Bert och Marianne för hembakat bröd till fikat. Kommer att bli jätte-

gott, om jag känner dem rätt. 

Några i klubben har träffats och bedömt bilder från Värnamo FK. Nu är de nästan klara med sitt ar-

bete men visar ändå upp resultatet för oss. Ett bra tillfälle för oss andra att få diskutera och fundera 

även om vi inte kan/ska ändra några beslut. Bilddiskussioner är alltid bra. 

Du kommer väl ihåg att skicka in bilder till klubbmästerskapet. 3 digitala bilder utan tema sen-

ast kl. 24.00 före månadsmötet. Bildens längsta sida får vara max 2000 pixlar och max 1,5 MB. Bil-

den ska var jpg och ha en titel. Skicka till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se 

Du har väl kommit ihåg att betala in medlemsavgiften? 300 kr. 

Hoppas, att vi ses den 23 februari. Välkommen! 

                                                                                                

                                                                   Suppleant/vise ordförande Kerstin Andersson 

Foto: Reinar Persson 
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Bara några meter ifrån stranden väntar krokodilen på sitt byte (den senaste veckan har 

20 talet hundar fått sätta livet till)! 

Playa Tamarindo, Stilla havet, Costa Rica. 

Text & Foto: Hans Svärd 

Saxat ur  anteckningarna från januarimötet: 

 

§3. Vi har fått 2 st. bilbedömningar att utföra: 

Fotoklubben Värnamo, klart till 27/2 

Kristinehamn Fk, naturbilder. Det är ett större antal bilder som vi kommer att köra i studiecirkel-

form. 

 

Vi återkommer med mera information. 

 

§4. Det kommer att bli flera kurser under året. Detta är de två första. 

Panorama. En repris på förra årets kurs. S-O Återkommer med mera information. 

Makrofotografering. Reinar och Björn Nilsson återkommer med mera information. 
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Blandat från Bodil Andersson 

Min längtan till sommaren har nog aldrig varit starkare. 

Det kan bero på vädret. 

Delar med mig av några bilder från förra sommaren. 

Kanske det är fler som får ”sommarlängtan” 

Vackra Österlen i augustisol 

Skagen med sitt blåaste blått och stränder som 

nästan aldrig tar slut. 
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Fina trädgårdsföreningen i Göteborg.  

En härlig kväll med fiske och mycket mygg i Stugun  

Text/foto:Bodil Andersson 
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När försvarsmaktens största transportflygplan en C-17 Globemaster besökte Åre/Östersund 

flygplats, var det rena folkvandringen dit. Markuppehållet blev en dryg timme. 

Som flygintresserad, var naturligtvis även jag där.   

Här tog jag en lite ovanligare bild rakt bakifrån vid inflygningen. Vingklaffar och landningsställ helt utfällda. Ving-

bredd:51,75m, höjd från hjul till övre delen av stjärtfenan: 16,8m. Så det är ingen liten flygmaskin. 

Att flygplanet C-17 Globemaster, är en riktig bjässe, kan man lätt se om man jämför med mannen i bild. 

Text/foto:Dick Enebro 
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Det var mycket att göra under markuppehållet, 

med press, TV, intervjuer mm. för piloterna. Men 

jag fick en bild och ett kort snack med piloten 

Peder Söderström vilken gjorde ett kort besök in 

till ankomsthallen. 

Där fick han av kära släktingar motta Jämt-

ländska produkter att ta med till Pàpa i Ungern, 

där transportplanet är stationerat. 

Då starten drog ut på tiden och jag var tvungen att åka hem, fick jag inga bilder på den. Men när jag kommit hem, tog jag 

denna bild från min balkong. Inte den bästa skärpan med handhållen 500 mm tele, men helt ok ändå. 

Här ser man den stora flygkroppen med infällda landningsställ. 
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Det var fler som var ute på Frösön för att dokumentera den flygande ”monstermaskinen” Här  

bidrar Bo Magnusson med ett antal bilder. 
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Naturfotodagen 

 

Lördagen den 15 februari hade magasinet 

Camera Natura bjudit in till en fullspäckad 

dag med bl.a. föreläsningar och fotoutställ-

ningar i Aros Congress Center i Västerås. 

Några föreläsare: Andreas Hemb, Roger 

Brendhagen, Lina Kayser. Har funderat i 

flera år på att åka, men det blev inte förrän 

nu. Och förhoppningsvis blir det fler gånger, 

för det var väldigt bra. Du hänger kanske 

med? 

 

                                                                                

Text och foto: Kerstin Andersson 
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Kerstin Andersson delar med sig av några bilder från sin resa till Sydafrika i november förra året. 

Plus en bild på tulpaner, som hon tog för exakt 1 år sen. Lite aktuellt just nu.  
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 Yra och Vittra 

Det är inte lätt att gå på promenad med två taxar som hela tiden upptäcker intressanta 

dofter fast på olika ställen.  

Yra Vittra 

Foto Leif Pettersson 
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Vandring på gatorna i Tortugero , en liten ort i nordöstra delen av Costa Rica . 

"Väglöst land", man kan endast ta sig dit med båt. 
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Text/foto: Christel Levin 
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Allmän info 

 

 

Uthyrning 

Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två 

veckor. Depositionsavgiften får ni tillbaka om skannern återlämnas oskadd och felfri. 

Skärmkalibrator pris 200:- kr som ni får tillbaka vid återlämnandet om den återlämnas oskadd 

och felfri. 

Hyrtid en vecka. 
 

Bakgrundsstativ 

För porträtt och produktfotografering mm finns att låna på ABF kostnadsfritt för klubbmedlem-

mar. Tala med Mats Borgström 

 
Sensorrengörare 

Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är nå-

gon 

smuts som inte vill försvinna med kamerans egen rengörare. Kontakta Thomas Karlsson för att 

få hjälp. 

Kom ihåg att batteriet måste vara fulladdat vid rengöringen. 

 
Utskrifter 

Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra 

med dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även 

större bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 

cm. All försäljning av utskrifter och kapaplattor sker mot kontant betalning.  

Ni tycker säkert att vi är dyra på utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Inter-

net. Eftersom vi gör små inköp så blir priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och 

vi måste försöka få tillbaka de utlägg som blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter 

och plattor kontakta Reinar P eller Thomas K och avtala tid för utskrifter. 

 
Prislista 

Fotoutskrifter 

10 x 15 cm 6 kr/st 

A4 25 kr /st 

A3 50 kr/st 

A3+ 60 kr/st 

40 x 60 cm 100 kr/st 

60 x 90 cm 200 kr/st 

 

Kapaskiva förklistrad på en sida 

A3 vit föklistrad (29,7 x 42 cm) 30:- kr/st 

50 x 70 cm vit förklistrad            65:-kr/st (för A3+, får plats två bilder på denna platta) 

70 x 100 cm köper ni billigast på Hobbyboden. Uppge att ni är medlem i fotoklubben så får ni 

10% rabatt 
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Ordförande: 
Reinar Persson 070-6008463 

E-post: reinar54@live.com  

 

 

  

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

 

 

 

  

Sekreterare: 
Björn Nilsson 070-6882233  

 

 

 

  

Ledamöter: 
Björn Englund 070-254 25 21 

 

 

 

 

Thomas Karlsson 070-566 60 40 

 

 

 

 

Bo Magnusson 
 

 

 

 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25 

 

 

 

 

Suppleanter: 
Kerstin Andersson 

Kicki Näsström 
 

 

Styrelse och kontaktpersoner 2019 

Ansvarsområden: 
  

Hemsidesansvarig och vice ordförande: 
Leif Pettersson, 070-329 19 63 

E-post 

  

Bländarredaktör: 
Annika Thunström 070-529 41 62 

E-post 

  

Tävlingsansvariga: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27 

Leif Pettersson 070-329 19 63 

  

 

Revisor: 
Ulla-Britt Johansson 070-3412077 

  

Revisorsuppleant: 
Erik Pehrsson 070-6289530 

 

Materialförvaltare: 
Reinar Persson 070-600 84 63 

  

Valberedning: 
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande) 

Kerstin Andersson, Roland Eriksson 

  

Kontaktman utställning på Jamtli: 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
  

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

 

Facebook    https://www.facebook.com/groups/332677700178449/ 


