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September2021 

BLÄNDAREN 

 

Månadsmöte på ABF 3 oktober kl 18.00  

Ta med eget fika! 

Foto: Kerstin Andersson 
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                                            Till Bländare september 2021 

Äntligen! Äntligen ska vi kunna träffas på ABF öga mot öga. Ett fysiskt möte. Det 

känns verkligen härligt! Men restriktionerna ska vara kvar året ut enligt Eva Malm. 

Lite tråkigt eftersom det innebär, att vi bara kan vara som mest 13 medlemmar. Men 

det ger oss ändå möjlighet till träffar och studiecirklar. Vi får se positivt på det hela. 

Hade hoppats på att kunna locka fotograf Göran Ekström till vårt första höstmöte, men han vill först 

se, vart pandemin tar vägen. Har vi tur, så får vi se och höra honom på årets sista månadsmöte. Nu 

tittar vi istället på lite bilder från “Ut och fota”- projektet, som pågått i stort sett hela året. Vi har till-

sammans bestämt ett tema, som var och en sen har löst på bästa sätt. Veckan efter har vi träffats och 

diskuterat bilderna via zoom. Personligen har jag uppskattat dessa träffar. Man har inte varit helt iso-

lerad från klubben. 

Vi kommer också att visa de bilder, som vi har bedömt åt Askersunds fotoklubb tidigare i år. Men även 

du kanske har något att visa? Ta i så fall med dig bilderna på en sticka.  

MND har haft en fototävling med 2 tema i sommar. “Liten blåklocka” lockade 16 fotografer. 

“Sommarkänsla” 21. Leif Pettersson fick med en bild i varje. Grattis, Leif! 

Riksförbundet svensk fotografi har en klubbtävling, som jag tycker, att vi kan vara med i. 5 -10 fotogra-

fer skickar in max 10 bilder tillsammans senast den 31 oktober. Max 2 bilder/fotograf. Fritt motivval. 

Kostnad 200 kr. Det finns prispengar att vinna i form av presentkort på en fotohandel. Gå in på för-

bundets hemsida för vidare information. 

Ska vi göra en dagsutflykt i oktober? Fundera och kom med förslag. 

                                                  Kalender för oktober och november 2021 

Söndagen den 31 oktober kl.18.00  Månadsmöte på ABF.  Redovisning av KM 3. Sista dagen för inläm-

ning till KM 4, som har tema den här gången. Det är porträtt. 

Söndagen den 28 november kl.18.00  Månadsmöte på ABF. Redovisning av KM 4. Ta med eget fika! 

Hoppas, att vi ses på söndag. Kerstin 

 

Lördagen den 28 augusti hade vi en fototräff vid badplatsen vid Lillsjön i strålande sol. Björn N. tände 

grillen. Sen väntade vi. Och väntade. Men tyvärr blev vi bara 5. Om jag ska vara riktigt ärlig, så blev 

jag ganska besviken. Men vi fem grillade korv, löste världsproblem och hade i alla fall trevligt. 

Vid Lillsjön Björn  

Foto:Kerstin Andersson 
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Åråshults camping 

I början på sextiotalet var det här en bondgård med ett stort kalhygge intill. En dag kom ett 

par och frågade om de fick ställa upp sin husvagn där. Det födde idén om att starta en cam-

ping på kalhygget. Det blev ingen tradionell camping med ett stort fält med campingtomter 

utan här blev platserna utspridda i vad som idag är små gläntor i det forna kalhygget. Man 

har också grävt några dammar inne på campingen.   

Infarten till cam-

pingen. Till höger 

låg en musée mack 

och där stod också 

en gammal traktor. 

Till vänster gick 

vägen in på cam-

pingen. Där fanns, 

bland mycket annat, 

några gamla vagnar 

uppställda dekore-

rade på lite olika 

sätt   
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Vår uppställningsplats. Föremålet i förgrunden är en gammal trumma från en tvättmaskin 

som nu används som grill. Det fanns flera utplacerade på campingen. I bakgrunden syns en 

väderskyddad sittplats med bord och bänkar. Sådana fanns också på flera ställen.  

Andra gamla fortskaffningsmedel Tidigare verksamhet? En trappa kan användas till mycket 

Eka med rönnbärsmast En av dammarna inne på campingen Bro över en av dammarna 
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Granne med grillstugan stod det här lilla 

huset som enligt skylten ovanför dörren var 

en ”snapsholk” 

Inne på campingen fanns också en damm med näckrosor 

Ett annorlunda hus som visade sig vara en 

”grillstuga”  

Notera tvättmaskinstrumman som tjänstgör 

som grill 

Fönsterinramning av ”bakved” och väggdekorat-

ioner av kluvna grenar 
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I en hall med veteranbilar stod den här tjusiga sportbilen. Enligt skylten på taket en Madison 

1960. Läderklättsel och träratt som sig bör, men var inte instrumenten lite väl enkla? Det visade 

sig också att under den långa motorhuven fanns bara ett batteri, i övrigt var det tomt. Den tuffa 

sportbilen hade en svansmotor! En koll i bilregistret visade att bilen  var registrerad som en 

Volkswagen 1500. Och den tjusiga sportbilen hade en motoreffekt på hela 44 hk. 

En stubbe som har blivit en gubbe En gammal släde har fått en egen utställnings 

paviljong 
Åråshult ligger c:a 2  mil väster om Gullspång 

Text och foto Leif Pettersson 
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Reinar Persson har  tagit sig an jord, luft och vatten i några bilder. 

Rådjurshona med kid 

Nästan fullmåne 

Måsar 
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Tommy Dahlberg var på Damrally  i augusti 2021 

Reglerna är att fordonen är minst 30 år. 

De som åker med får ha vilken ålder de vill, men med tidsenlig klädsel med fordonet. 

Endast kvinnliga deltagare. 
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Foto: Tommy Dahlberg 
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Foto: Tommy Dahlberg 
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Inga-Lill Fredriksson var på promenad runt Bynäset en solig, blåsig och härlig dag ! 
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Foto: Inga-Lill Fredriksson 
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En stilla sommarkväll på Snörbo ställplats vid stranden av Ljusnan 

Speglingar i vatten 
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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 betalas genom att sätta in beloppet på klubbens konto plusgirokonto 

35 96 64-0.  
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+ 70 kr/st 

40 x 60 cm 120 kr/st 

60 x 90 cm 240 kr/st 

 

Kapaskiva förklistrad på en sida 

A3 vit föklistrad (29,7 x 42 cm) 40:- kr/st 

50 x 70 cm vit förklistrad  80:-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: 
Kerstin Andersson 0702943598 

 

  

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  070-632 48 04  
 

 

 

 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25 

 

 

 

 

Suppleanter: 
Kicki Näsström 
vakant 

 

 

 

Styrelse och kontaktpersoner 2020 

Ansvarsområden: 
  

Hemsidesansvarig : 
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: 
Susanne Andreasson 

 

Materialförvaltare: 
Reinar Persson 070-600 84 63 

  

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

Kerstin Andersson 

  

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/ 


