
 
 

itt i förberedelser inför resor till DIFO i Ljusdal och fotoresa till Norge, installation på 
nytt arbete, prototyptester och en massa annat jobb kring min världsunika kameraväska 

så är det nu alltså dags för ett nytt utskick av Bländaren. Inte tid för så mycket fotograferande 
med min nya kamera som jag vill, alltså, så jag får fatta mig kort.  
 

u är det klart att det blir utställning på Jamtli på nationaldagen. Precis som vanligt de 
senaste åren, med andra ord. Utställningsansvarig är vår utställningsansvarige, dvs. 

Thomas Karlsson. Vi återkommer med mer information om inlämning av bilder etc.  
 

ånadsmötet för april äger rum den 27:e och ett nytt inslag är ”månadens tips”. Någon 
eller några i klubben delar med sig av något som kan vara bra att veta. Denna gång 

behandlas genomgång av hur man storleksanpassar sina digitala bilder för tävlingar. Lathund 
ligger på hemsidan på adress http://www.storsjobygdensfotoklubb.se/pdf/Digitalbilder.pdf . 
De som vill ha ett utskrivet exemplar på mötet får själva skriva ut innan. Förutom detta, 
redovisning av tävlingsresultat och fika så är det inlämning av bilder till nästa månadstävling. 
Denna gång är det tema, och inte vilket tema som helst utan ”arkitektur”. Hur skall man hinna 
fotografera ett hus innan mötet? Ja, jag vet inte. Dessutom visar Gunilla blombilder.  
 

å klubbens hemsida kan nu varje medlem ha upp till 20 bilder, vilket alltså är en ökning. 
Som vanligt skall bilderna vara maximalt 700 pixlar på längsta sidan och får även vara 

kvadratiska om man har den läggningen. Det går att få hjälp av Gunilla om man tycker att det 
är svårt att anpassa storleken, men det allra bästa är självklart att komma på månadsmötet och 
lära sig det själv.  
 

å tal om hemsidan så tål det att påminnas om att det finns ett forum där. Gå in och deltag i 
diskussionerna, annars självdör forumet och det vore synd.  

 
esultaten från DIFO och RIFO ligger nu upplagda på hemsidan. I korta drag så gick det 
så här för vår klubb i DIFO:  

 
• Kerstin Andersson, Leif Pettersson, Sven Bäckman, Gunilla Svensson och Thomas 

Karlsson fick med varsin bild i färgklassen.  
 

• Hasse Swärd fick med två bilder och Kerstin Andersson och Danielle Kawkeka fick 
med varsin bild i diaklassen.  

 
• Leif Pettersson, Hasse Swärd och Stefan Persson fick med två bilder och Thomas 

Karlsson, Kelly Smith och Gunilla Svensson fick med varsin bild i digitalklassen.  
 
 
 

 RIFO gick det också helt OK, starkt jobbat av Thomas Holmberg att lyckas knipa ett 
diplom i bildexpot, Kerstin Andersson en visning i diasalongen och Danielle Kawkeka, 

Kelly Smith och Michael Stoll varsin visning i digitalsalongen. Dessutom fick Kelly Smith till 
en visning vardera i ungdomsutställningens klass A och B. Grattis till både DIFO- och RIFO-
pristagare! 
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om tidigare meddelats har inlämnandet till RSFs årsbok tidigarelagts. Nu är det klart att 
Gunilla p.g.a. hyfsat centralt boende tar emot bilder, och ni har till och med den 27 maj på 

er. Ta alltså kontakt med Gunilla och bestäm tid och plats för överlämnandet. Det är alltså 
svartvitt som gäller, både som påsikt och digital fil för tryck.  
 

är kommer resultaten så här långt i år för klubbmästerskapet. På försök visas nu bara 
summan hittills för de olika klasserna och hänvisar till hemsidan för fler detaljer kring 

placeringarna i respektive deltävling. Blir det ramaskri får vi väl tänka om.    
 

 
 

M-tävlingen redovisades ju på förra månadsmötet och därför kommer här även en 
sammanställning med det resultatet. Grattis till Hasse Swärd, rätt god marginal där.  
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om lite avrundning kommer här kalendern. Kanske inte alltid helt uppdaterad men 
förhoppningsvis står de viktigaste sakerna med här i alla fall. Litar man inte på att 

redaktören har koll så rekommenderas klubbens hemsida; 
http://www.storsjobygdensfotoklubb.se.  
 
Datum Tid Aktivitet 
20 april  DIFO i Ljusdal. Nu har vi redan varit dit men Bländaren blev lite 

försenad och vissa skäl gör att den här texten ändå står här.  
27 april 18:00 

 
Månadsmöte på ABF. Inlämning tema arkitektur.  

1-4 maj  Norgeresan går av stapeln. För sent att boka men kom gärna ihåg det 
om du är anmäld.  

14 maj 18:00 
 

Diskussionsmöte på Svenssons Café. 

1 juni 18:00 
 

Månadsmöte på ABF.  

6 juni  Utställning på Jamtlis nationaldagsfirande. Fundera gärna på vilka 
bilder du är extra stolt över och vill visa. 

18 juni 18:00 
 

Diskussionsmöte på kaféet i Badhusparken.  

13 juli 14:00 
 

Diskussionsmöte på kaféet i Badhusparken.  
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En av punkterna på distriktsstämmans 
dagordning var utdelning av 
förtjänstmedalj. Det var Ingegerd 
Karlsson i Storsjöbygdens Fotoklubb 
som fick en sådan för sitt mångåriga 
engagemang inom klubben. Här har hon 
just mottagit medaljen från vår 
ordförande, Hasse Swärd. Grattis 
Ingegerd! 


