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Januari 2020 

BLÄNDAREN 
Söndag 26 januari möte på ABF kl 18.00 

Foto: Dick Enebro 
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Ordföranden har ordet 

 

Krönika 8 

Så har ett nytt fotoår börjat, men inte så trevligt med vädret, is storm och snöfattigt 

ja vad säger man. Förändringarnas tid har kommit, så nu får vi ladda batterierna 

till kameran och ut och fota förändringarna på det som kanske blir kommande vint-

rar. Men sucka inte, det kan bli riktigt spännande om ni hänger med i förändringarna. 

Det blir även stora förändringar för klubben, nu måste vi betala hyra till ABF 1625 kr/mån och det 

går ej med den ekonomi vi har, men det kan fixa sig om vi har många utställningar och kurser det 

kommande året, för varje kurs och utställning så räknas hyran ned med x antal kronor, och det blir 

vår räddning. 

Vad betyder detta för medlemmarna, jo nu måste ni plocka fram bilder ur gömmorna och ställa ut 

dem, skriva ut nya bilder och inte vara kritiska till det ni har för som ni vet smaken är olika för oss 

alla, låt besökarna bestämma vad som är bra eller dåligt, inte ni. 

Vi startar året som vanligt med ett årsmöte som jag hoppas blir välbesökt, där får ni besked om 

ABF:s nya krav på oss, och efter  årsmötet blir det fika med hembakat som Kerstin Andersson bju-

der på, därefter visar hon bilder från en resa till Sydafrika och berättar om den. 

Väl mött den 26/1 -2020 kl.18.00 på ABF 

 

//Reinar 
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Lite bilder från RIFO 2019 

 

Skriver några rader plus visar lite bilder från förra årets RIFO i Simrishamn för att påminna om, att 

det är dags igen. Senast den sista januari. Hoppas, att några av er i alla fall skickar in bilder till nå-

gon av klasserna. I år är det Folkare FK i Avesta, som arrangerar RIFO i Kristi Himmelfärdshelgen 

den 22-24 maj. Alvesta ligger ju inte så långt bort, så förhoppningsvis får jag sällskap i år. 

Nordic Sea Winery (NSW) Här inne hölls bildvisningarna och festmiddagen. 

I Ekfatshallen hade man fotoutställningen och sekretariatet.  
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Så här fint fick vi åka från Hotell Svea och till NSW. Ja, det var förstås frivilligt, men jag med flera tyckte, att det var en 

höjdare. 

Museichef Lena Alebo höll i stadsvandringen på   fre-

dagseftermiddagen. Hon var både duktig och rolig.                    
Simrishamn har många fina dörrar. 
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  Avslutar med några elskåp 



7 

Foto och text: Kerstin Andersson 

Fler elskåp 
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Christer Olsson bidrar med 

några bilder som han tog på 

en flyguppvisning för ett par 

år sedan. 

 

Christer har också tips på 

ett gratis bildbehandlings-

program:  

Darktable 3.0.  

Någon som testat? 
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Östersund har många vackra hus. Här kommer 

några exempel på detta. Vad tycker ni? Vi kanske 

får se flera exempel på detta i kommande nummer 

av Bländaren?  

 

Foto/text: Björn Nilsson 
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Det främsta öparadiset i Panama är Bocas Del Toro, där träffade Christel denna papegoja, och det 

blev kärlek vid första ögonkastet.  

Foto/text: Hans Svärd  

På rundtur i Costa Rica.  

Hasse balanserar  Snyggt eller hur? 

Foto/text: Christel Levin   
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Pärlemormoln. 

 

Från slutet av december 2019 till en bra bit in i januari 2020 kunde vi skåda dessa moln på många håll. 

Här kommer några av mina bilder tagna i Östersund. 

 

Text och foto: Dick Enebro 
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13 

Lillsjön en dag i början av januari 
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Foto Leif Pettersson 
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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 

 

 

 

 

Leif Pettersson 070-329 19 63 

 

 

 

 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25 

 

 

 

 

Suppleanter: 
Bo Magnusson 

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/ 


