November 2021

BLÄNDAREN
Månadsmöte på ABF 28 november kl 18.00

Foto: Tommy Dahlberg
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Hej alla fotovänner!

En månad kvar till jul! Tänk, vad tiden rusar iväg. Oftast betraktar man november
som årets tråkigaste månad. Lång och mörk. Men jag kan inte riktigt hålla med om
det i år. November har bara försvunnit. Egentligen började det väl lossa redan med
det senaste månadsmötet, när i stort sett halva klubben kom till ABF. Så roligt! Sen
har vi haft två fikaträffar på 58:an på Prästgatan. Det finns så mycket att ventilera
nu, när vi äntligen har fått börja umgås igen. Första gången var vi tio medlemmar
och nästa elva.
Vi har haft ett studiebesök på Grizzly. Just nu har Orvar en studiecirkel i kamerateknik. Här blev det
så många deltagare, att vi delades upp i två grupper. Två träffar per grupp är redan avverkade och den
sista?? blir i nästa vecka. Undertecknad har haft en träff under rubriken “Att göra en fotobok”. Vi har
bedömt bilder åt Kristinehamns FK. “Ut och fota”-gruppen har haft ett ZOOM-möte. Så visst har det
börjat hända saker.
I december har vi ett studiebesök på Mittmedia den 8:de. Dagen efter är det ett nytt ZOOM-möte med
“Ut och fota”-gruppen. Och torsdagen den 16 december avslutar vi årets aktiviteter med en skinkstut
på 58:an. Här kommer jag att återkomma.
Jo, vi har också varit med i riksförbundets klubbtävling för första gången. Här fick varje klubb lämna
in max 10 bilder, där varje medlem fick ha max 2 bilder. Vi kom på 41:a plats av 46. Upptäckte det
ikväll på RSF:s hemsida.
Nu på söndag den 28 november kl.18.00 är det dags för årets sista månadsmöte. Den här kvällen ska
gå i nostalgins tecken. Ta med diabilder, så att vi får drömma oss tillbaka till svunna tider. Ta även
med bilder, fotoböcker och annat, som kan vara intressant. Klubben bjuder på fika.
Hoppas, att vi ses. Välkommen
Kerstin

Fikaträff på 58:an med Tommy i berättartagen
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Bildstilar i Lightroom
I framkallningsmodulen i Lightroom har det alltid funnits ett antal förinställningar för olika bildstilar. Efter en av de senaste uppdateringarna har det tillkommit ett antal nya, ganska olika de gamla.
Här tänkte jag visa några av de nya, som ett exempel. För stilarna där det behövdes en porträttbild
har jag valt en selfie för säkerhets skull.
Bildstilarna finns på höger sida i Framkallningsmodulen under Förinställningar

Bildstilar Porträtt: Ljus hud

Bildstil PM09

Originalbild

Bildstil PM10

Bildstil PM 11

Bildstilar Motiv: Stadsarkitektur

Originalbild
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Bildstil UA 02

Bildstil UA 10

Bildstil UA 09
Bildstilar Stil: Filmkänsla

Originalbild

Bildstil CN1

Bildstil CN2

Bildstil CN3
4

Bildstil Stil: Svartvitt

BW01

BW03

BW04

BW10

BW11

BW12

De olika förinställningarna är inte en fast
redigering utan man kan arbeta vidare på
den. För att visa detta har jag här fortsatt
från förinställning BW12. Jag har med
Färggradering förstärkt den blå tonen i
skuggorna och lagt till blått i högdagrarna.
Jag har också lagt till en vinjettering.
Detta som ett exempel på vad man kan gå
vidare med om man vill.
Text och foto Leif Pettersson

5

Björn Nilsson har dokumenterat en trevlig fikaträff på 58:an.
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Digitalisering av svartvita negativ
Jag har under årens lopp scannat in mina
analoga bilder med skiftande resultat. En
process som dessutom är ganska långsam.
Nu har jag införskaffat en diaduplikator ES-2
från Nikon som jag monterat på ett 40mm
makroobjektiv. Kameran har jag anslutit till
datorn med en USB-kabel. I datorn har jag
startat Lightroom och där går jag till:
Arkiv/Direktfångst/Starta direktfångst

Nu öppnas en dialogruta där man skall göra en del inställningar:
Namn på bildfilen.
Mappen där den skall sparas
Eventuella nyckelord

I nästa dialogruta kan man kontrollera kamerans inställningar. För att ta bilden, tryck på knappen.
Nu kommer bilden upp i Lightroom. En negativ bild såklart.
Jag har fått tipset att göra bilden till ett positiv genom att
helt enkelt vända på tonkurvan.
Jag provade detta i början men nackdelen var att redigeringsverktygen blev väldigt konstiga och i vissa fall inte verkade fungera alls. Så jag bytte metod och högerklickade på
den negativa bilden och valde Redigera i Adobe Photoshop
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I Photoshop tar jag kortkommandot Ctrl I (I för invertera) och då får jag en positiv bild att
arbeta vidare med. Och nu fungerar redigeringsverktygen som vanligt. Jag går sedan till Filter/Camera Raw-filter Det är i princip samma verktyg som jag är van vid från Lightroom
även om gränssnittet ser lite annorlunda ut.

Och nu fungerar Kurvverktyget som vanligt. Även de övriga redigeringsverktygen under Grundläggande uppträder som man är van vid.
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Ett problem som kan dyka upp är färgstick, som förmodligen kommer från förändringar i
filmbasen. Lyckligtvis finns det ett verktyg i Camera Raw-filtret som kan hjälpa oss med det
problemet nämligen Färgblandare. Påminner i funktionen om NML/Färg i Lightroom.

Ställ in Färgblandaren på att justera mättnaden. Aktivera Måljusteringsverktyget genom
att klicka på det. Dra sedan in det i bilden över det område där färgsticket finns. Verktyget
visar då vilken färg det har hittat. Dra sedan verktyget åt höger för att minska mättnaden
på färgen. Har du fler olika färgstick kan du upprepa processen.

Ett problem man kan råka ut för, speciellt om man har fotat med gamla objektiv, är kromatisk aberration dvs färgstick förorsakade av optiska brytningsfel i objektivets linser. Detta
kan också korrigeras med Färgblandaren

Om du har slarvat med att
damma av negativen så hav
tröst. Fläckbortagningsverktyget finns här.
När all redigering är klar stänger jag Camera
Raw-filtret med OK. Det jag nu har på skärmen
är en redigerad bild i PSD-format. Jag sparar och
stänger den. Jag går sedan till Lightroom och i
biblioteket där hittar jag PSD bilden bredvid den
negativa Nef filen.
Text och bild Leif Pettersson
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Tommy Dahlberg var i Stockholm helgen före första advent och fotade lite.
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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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