
 
 

ilken tur att maj månads möte är i juni, för annars skulle ju detta nummer av Bländaren 
ha kommit för sent. Nej då, det finns en tanke bakom allt.  

 
å tal om maj månads möte, det är ju alltså söndagen den tredje juni, och då är det en del 
saker som skall avhandlas. Till att börja med är fikat gratis denna gång och på 

programmet står den andra delen av bildvisningen från Malmös internationella salong. 
Därefter är det en del bildinlämningar som skall klaras av. Det är bilder till Länets almanacka 
som tas emot, och denna gång är det absolut sista chansen. Vidare skall vi ju ha en utställning 
på Jamtli på nationaldagen, alltså den sjätte juni, och därför tar Thomas Karlsson emot bilder 
på månadsmötet. Bilderna skall vara monterade på lämpligt sätt men inte med glas och ram. 
Har man inte möjlighet att närvara på mötet men ändå vill ha med bilder på utställningen så 
får man komma till Jamtli och lämna dem då, då får man dessutom vara med och sätta upp 
dem.  
 

en 30 juni är det grillning på Andersön med samling utanför Glashyttan kl 14. 
Föranmälan till Gunilla senast den 27 juni.  

 
i som varit in på hemsidan och kikat har kanske lagt märke till länken till Fotofestivalen i 
Stockholm. Jag tänker inte skriva så mycket om den här, mer än att deras hemsida är 

http://www.fotofestivalen.se, och att den äger rum den 6-8 juli i Kungsträdgården. Det 
kommer hända lite saker, bland annat fotomaraton och utställningar.  
 

 augusti är det ett extrainsatt möte den andra dagen i månaden. Tiden är kl 18 och platsen 
Badhusparken. Ta med kamera, för det kan ju hända att det bär av någonstans. 

 
ommaruppehållet är slut den 26 augusti, då det är månadsmöte som vanligt. Denna gång 
blir det dock någon slags överraskning, jag har ingen aning själv heller vad det kan tänkas 

vara.  
 

et pågår arbete med en informationsfolder om klubben, och vi efterlyser bilder som kan 
användas som bakgrund på denna. Bilder tas emot i litet format (700 pixlar på längsta 

sidan) av Karl-Åke via mail fotograf@karl-ake.se senast den 15 augusti. Blir bilden sedan 
uttagen så skall den givetvis kunna levereras högupplöst längre fram.  
 

ill man kontakta styrelsen angående någonting så finns det en ny fiffig mailadress man 
kan använda; info@storsjobygdensfotoklubb.se. Det fina med den är att man når hela 

styrelsen på en gång och kan alltså få svar snabbare, och kanske även flera gånger.  
 

örra årets utställning på Folkets hus blev väl i det närmaste en succé, det kanske ni minns? 
Det kan hända att det blir en utställning där även i år, har ni några idéer eller vill hjälpa 

till så är det bara att kontakta styrelsen.  
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ag kan väl passa på att påminna om Norgeresan 2008, och för att göra det lättare för mig så 
kopierar jag bara informationen från den förra Bländaren: 

 
Det handlar alltså om den 1-4 maj 2008 och det är Kerstin som håller i trådarna. Det finns 
tydligen havsörn i krokarna och en hel del annan sjöfågel. För mer information 
rekommenderas http://www.bessaker.com . Kerstin har preliminärbokat en stuga med sju 
bäddar och för den betalar vi endast 3800 SEK, alltså en dryg femhundring per person om vi 
fyller stugan. Ring 0693-21288 för mer information, och som ni kanske har anat så leder 
numret just till Kerstin. 
 
Tävlingsresultat hittills i år: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

en 17 maj var vi fem stycken från klubben som begav oss ut på en liten fotosafari till 
Tysjön strax utanför Östersund. Från början såg det ut som att regnet skulle ösa ned men 

på något mirakulöst sätt så blev vädret faktiskt riktigt varmt och fint. Det kommer att dyka 
upp bilder därifrån på hemsidan så småningom, men i väntan på det kan jag visa två av mina 
egna. Det var lite hårt ljus eftersom vi var där ganska tidigt på eftermiddagen, men det gick 
hyfsat ändå. Tysjön är ju någon slags fågelsjö men fåglarna lyste mest med sin frånvaro, 
däremot fanns det en del myror och lite andra småkryp.  
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En fjäril som var förvånansvärt oskygg när jag kom krypande med mitt nya makroobjektiv.  
 

 
En myra som släpade runt på en halvdöd spindel, bara litet större än honom själv.  


