
D et har blivit Oktober och det 
är drygt två månader till  
vintersolståndet och ljusets 
återkomst. 

 
Vilket leder till påminnelse om julbilds-
tävlingen, den 26/11: ta med 2 bilder var. 
Ta även med bilder till utställningen på 
ABF!  
 
Väsäntligt senare; nästa påsk åker Kerstin 
Andersson och Thomas Holmgren till 
Hornborgarsjön för att ligga i gömsle och 
fota tranor.  
Det är för sent att boka gömsle nu, men det 
finns mycket mer att fota  i detta vackra 
landskap; följ med på en fyradagarsutflykt! 
 
Låt er inspireras av dessa hemsidor: 
www.hornborga.com  
www.falkoping.se/turism  
www.skovde.se  
Och kolla vad som finns, men det är ingen 
brådska att bestämma sig.  
 
Årsboken från RSF kommer i år att inne-
hålla några färgbilder från RIFO.  
De har inte höjt priset (130,-) men de som 
fått med bilder får numera nöja sig med 
äran. 
Gratisexemplar delas ej längre ut!  
Bindande beställning i god tid (till RSF se-
nast 1 nov.). 
 
På nästa möte tar vi upp bildstorlek för 
nästa års tävling, även reglerna kan berö-
ras.  
 

Rifo har föreslagits som utflyktsmål Kristi 
himmelfärdshelgen 2007.  
 
Kom ihåg att fota till tema trasig:  
sista inlämning 29/10.  
 
Kom ihåg att fota till DIFO 2007 (sista in-
lämning: 15/2 2007)  
Fotomässan i Stockholm äger rum  
den 10-12 november.  
Se vidare på www.foto2006.se  
 
Jag har blivit ombedd att påminna om att 
sista inlämningsdag till tävlingen är  
månadsmötet.  
Är du förhindrad att närvara och lämna 
dina bilder, kontakta tävlingsansvarig! 
 
Vi fortsätter med gratis inlämning av  
digitala bilder året ut. 
Ett påpekande gällande format: Bredd 
1024px Höjd 768px, dvs. standardbild-
skärmsstorlek i liggande format.  
Bilderna får manipuleras, ange gärna vad 
som gjorts. 
Spara bilden ”för webben”.  
Mejla bilden till Gunilla Svensson:  
nillan_svensson@hotmail.com  
 
Det är dags att tänka på motioner till  
årsmötet i januari!  
 
Vill du sitta i styrelsen? 
Flera poster ska tillsättas.  
 
Vår hemsida: (ny är på gång!!!) 
http://www.storsjobygdensfotoklubb.jamtport.se 
 

Oktober – 2006  



Månadsmöten 2006:  
♦ 29/10 – Inlämning tema:  

                   Trasig  
I skrivande stund är inslag/
föreläsare okänt! Meddelas på 
hemsidan.  
 

♦ 26/11  

Månadstävlingen 
Var med i vår månadstävling där du i slutet av året 
kan vinna 500 kronor/klass!!! 
 
Deltagaravgiften är endast 20 kr./klass och år; högst 
60 kr. om du deltar i alla tre klasserna:  
♦ Färg påsikt  
♦ Svartvit påsikt  
♦ Dia  
♦ Digital (ny klass på prov)  
 
Poängräkning i månadstävling 
De 10 första får i fallande skala 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 
8, 7 och 6 p.  
Delad 11:e plats ger 1 p.  
 
Inlämning sker normalt i samband med månadsmöte, i 
annat fall och för fullständiga tävlingsregler:  
kontakta tävlingsansvarig (se styrelseruta) 
 

Ställning månadstävling Augusti:  
Svartvitt:  
1. Björn Englund; 112p.  
2. Ingegerd Karlsson; 108p.  
3. Stefan Persson; 92p.  
Färg:  
1. Leif Pettersson; 99p.  
2. Stefan Persson; 83p. 
3. Thomas Holmberg; 82p. 
Dia: 
1. Tommy Dahlberg; 109p. 
2. Ernst Jünger; 107p. 
3. Thomas Karlsson; 103p.  
Digitalt: 
1. Gunilla Svensson; 53p. 
2. Reinar Persson; 41p. 
3. Tomas Ärlemo; 24p.  
 

Styrelse 2006 
Ordförande:  
Kerstin Andersson, 0693-212 88  
kerstinsbild@hotmail.com  
 
Sekreterare/tävlingsansvarig:  
(ev. även hemsida)  
Gunilla Svensson, 063-77 88 79  
nillan_svensson@hotmail.com  
 
Kassör:  
Leif Pettersson, 063-856 56  
leffe.p@bredband.net  
 
Materialförvaltare:  
Björn Englund, 063-10 06 77  
 
Tävlingsansvarig:  
Stefan Persson, 063-12 15 14  
stef-n@bredband.net  
 
Suppleant/vice ordförande:  
Hasse Swärd, 063-10 30 88  
klackhult@hotmail.com  
 
Suppleant/bländarredaktör:  
Jonas Magnusson, 063-51 31 77  
affejonte@hotmail.com  

Om du vill avsluta medlemskapet, 
meddela oss gärna detta! 
 
Storsjöbygdens fotoklubb  
c/o Leif Pettersson  
Anarisvägen 67  
831 72 Östersund  
Pg 35 96 64-0 

Annonsutrymme; kontakta red. 
Jag saknar några nummer av tidningen Foto som jag 
hemskt gärna vill ha. 
Numren som fattas är 1994: nr 1, 2, 7 och 8, 2004: nr 1 
Kontakta Gunilla Svensson  
nillan_svensson@hotmail.com om du har något av 
dessa nummer och kan tänka dig att ge bort eller sälja. 


