JUL 2021

JULBLÄNDAREN
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Så är år 2021 till ända. Ännu ett speciellt år med corona har passerat. Väldigt mycket
har gått på sparlåga. Men den 29 september släppte man på alla restriktioner, och det
mer normala livet började så sakta återvända. Vi vågade träffas igen. Vi har fortsatt
med “Ut och fota”, haft två studiebesök och en studiecirkel plus tre fikaträffar på
58:an. Den senaste var i torsdags, då vi var 13 medlemmar, som åt skinkstut och umgicks i ett par timmar. Trevligt!
Nu har det tyvärr blivit vissa bakslag, när det gäller corona. Men vi fortsätter att planera inför nästa
år. Hoppet är som bekant det sista, som överger människan. Jag hoppas och tror, att vi ska kunna göra
flera studiebesök och starta flera studiecirklar. Kom gärna med idéer.
Programmet så här långt ser ut på följande sätt:
30 januari kl. 18.00 på ABF Månadsmöte Mats Borgström, ABF, kommer och pratar om arbete i förening och styrelse. Kom ihåg att bilderna till RIFO ska vara inne senast den 31 januari. Vill du delta
med påsiktsbilder så fråga Sven Olof, när han måste få in dem.
27 februari kl.18.00 på ABF Årsmöte
7- 8 maj DIFO i Ljusdal
20 - 22 maj RIFO i Uppsala

God Jul och Gott nytt år

Foto: Kerstin Andersson
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Reinar Persson har hittat exempel
på utvecklingen inom teknik!

Det är ont om bilder till utställningen på ABF!
Försök att lämna in några för att det ska bli möjligt att byta.

Helst med passepartout förstås.
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Några bilder från vårt studiebesök på Media den 8 december

Foto: Kerstin Andersson
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Karin Edvardsson har ett spännande projekt på gång. Ska bli kul att följa till våren!
Den 16 juni i år satte vi upp en fågelholk med inbyggd övervakningskamera som också tar upp ljud,
på väggen till vårt garage.
Holken fick namnet Paradishotellet efter dokusåpan i TV med nästa samma namn där deltagarna
också blir filmade dygnets alla timmar.
Vi kan se vad som händer i holken i en app i våra telefoner och den 7
november fastnade en besökare på bild. En Blåmes.
Den lilla Blåmesen försvarar sin bostad mot en mycket nyfiken Talgoxe som ibland sticker in näbben, då blir det ett ilsket kvittrande
från Blåmesen som spärrar ut vingarna
för att se större och farligare ut för Talgoxen som tittar in. Vi kan
samtidigt som vi ser insidan av holken i våra telefoner, från huset se
vad som händer utanför holken och följa
dramatiken som ibland utspelar sig.

Den 25 november har Blåmesen hunnit få till ett rejält lager av bomaterial. Är det vanligt att småfåglarna bygger på hösten? Kanske den har blivit tvungen då holken saknade inredning som kunde
vara lite värmande under kalla vinterdagar?
Text/foto: Karin Edvardsson
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En egen julhälsning på facebook
Jag brukar använda en egen bild för julhälsningar på facebook. Så här gjorde jag årets julbild.
Jag utgick ifrån en bild på ett litet hus vid Stocketitt och tre bilder på tomtar som ingår i
våra juldekorationer. Tomtarna fotade jag mot en svart bakgrund för att underlätta friläggning av dem.

Jag börjar med tomtebilderna. Efter att ha beskurit dem för att ta bort det mesta av det onödiga svarta partiet går jag till verktyget Objektmarkering. Jag drar upp en rektangel runt
tomten och låter sedan verktyget jobba. Efter en stund har jag fått en markering runt objektet, i det här fallet min tomte.

Markeringen blir inte helt perfekt så för att
justera den går jag över till snabbmaskläget.

Med en vit pensel tar jag fram detaljer som saknas
och med en svart tar jag bort det som inte skall
vara med. Kortkommando X skiftar mellan vit och
svart förgrundsfärg
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När jag nu går ur snabbmaskläget så har jag
en bild med markering runt tomten. Nästa
steg blir att gå till menyn Markera/Omvänd.
Då blir istället det svarta i bilden markerat.

Med hjälp av det Magiska suddgummit kan
jag med några klick ta bort det svarta och
på så sätt frilägga tomten.

Nu skall tomtarna monteras in i bilden på huset. Med båda bilderna öppna i Photoshop drar
jag tomtebildens lager upp till fliken med namnet på bakgrundsbilden för att öppna den och
sedan släpper jag tomtelagret på bakgrundsbilden
Nu finns det en risk
att bilderna inte
stämmer överens i
storlek, men med
verktyget Omforma
fritt (Ctrl T) är det
lätt anpassa tomten
till huset och placera honom på rätt
plats.
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För att få ett lite naturligare
intryck av att tomtarna står i
snön så lägger jag till en lagermask och målar bort en del av
tomtens känga med svart färg
så att det ser ut som om den
har sjunkit ned i snön.

När alla tomtarna är på plats
är det dags att lägga till lite
snöfall. Från Moderskeppet
har jag hämtat en Overlay
som heter Painted snow Maria
Lindberg som jag öppnar i
Photoshop och drar över den
till bilden med tomtarna. Passar in den på plats med flytta
verktyget och ändrar lagrets
blandningsläge till Raster
Nu faller snön över tomtarna och huset men en
del av de största snöflingorna kan behövas tonas
ned. Jag gjorde det med
att måla med en svart
pensel med låg opacitet
på lagermasken.

Till sist infogade jag en julhälsning med textverktyget.
Typsnittet jag använde heter
Kingthings Cristmas 2 och jag
har laddat ner det från:
Dafont.com.
Och med detta vill jag önska
er alla en God Jul och Ett Gott
Nytt År
Leif Pettersson
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Här kommer en samling bilder från utofota-gruppen. Temat var inför jul och kvällsfoto.
Först ut är Sven Olof Färnström

Foto: Sven Olof Färnström
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Foto: Sven Olof Färnström

10

Karin Edvardsson har främst siktat in sig på rondeller .

Foto: Karin Edvardsson

Julkarameller i rondellen Rådhusgatan-Krondikesvägen.

Julklappar i rondellen Rådhusgatan-Tjalmargatan.

Morgontrafik efter Opevägen i Odensala mot
stan, avfarten till östra Odensala finns mitt i
bilden vid fotbollen
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Foto: Karin Edvardsson

Julgran i Lillänge.
Julgran i rondellen KrondikesvägenFagerbacken.

När gärdesgården tar slut men inte ljusslingan
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Leif Pettersson har varit på Jamtli.

Foto: Leif Pettersson
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Foto: Leif Pettersson
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Foto: Leif Pettersson
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Foto: Leif Pettersson
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Foto: Leif Pettersson
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Tommy Dahlberg var även han på Jamtli.

Foto: Tommy Dahlberg
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Foto: Tommy Dahlberg

19

Foto: Tommy Dahlberg
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Foto: Tommy Dahlberg
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Foto: Tommy Dahlberg
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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 klubbmedlemmar. Tala med Mats Borgström

Sensorrengörare
Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är någon 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 Internet. 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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Styrelse och kontaktpersoner 2020
Ordförande:
Kerstin Andersson 0702943598

Ansvarsområden:
Hemsidesansvarig :

Kassör:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Leif Pettersson, 070-329 19 63
E-post

Bländarredaktör:
Annika Thunström 070-529 41 62
E-post

Sekreterare:
Björn Nilsson 070-6882233

Ledamöter:
Björn Englund 070-254 25 21

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
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Materialförvaltare:
Reinar Persson 070-600 84 63

Valberedning:
Bo Magnusson 070-632 48 04

Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande)
Kerstin Andersson

Kontaktman utställning på Jamtli:
Thomas Karlsson 070-566 60 40
Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Suppleanter:
Kicki Näsström
vakant

Hemsida http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

Facebook https://www.facebook.com/groups/332677700178449/

Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se
Webmaster:
Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se
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