Oktober 2021

BLÄNDAREN
Månadsmöte på ABF 31 oktober kl 18.00

Foto: Tommy Dahlberg
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Hej alla fotovänner!
Oj, vad tiden går fort. Redan dags att lämna sommartiden bakom oss för att gå
in i höst- och vintermörkret. Men det har faktiskt sina ljusa stunder också. Vi
tänder ljus och myser. Vi får tid över för att ta hand om alla bilder, som vi tagit
under sommaren. För visst har ni fotat? Kanske inte som jag, för jag blir bara
mer och mer "fototokig", men ändå.
Flera av er vet redan, att jag håller på att ringa runt till alla medlemmar för att höra, hur vi ska försöka få lite fart i klubben nu när de flesta restriktionerna har släppt. Och ni må tro, vad glad jag känner mig! Har fått en en hel del förslag på vad vi ska roa oss med de närmaste månaderna. Orvar har
t.ex. lovat att sätta igång en studiecirkel redan i november för dem, som vill veta mer om sina kameror
och alla fotoprylar, som de har köpt, men som sen bara har blivit liggande. Några vill ha en knuff
framåt för att komma igång att göra en fotobok. Där kan jag komma med några böcker och förhoppningsvis också visa, hur man gör. Det finns säkert fler, som kan hjälpa till. Sen ska vi försöka få till
något studiebesök. För att inte tala om föreläsningar både på plats och via ZOOM. Och någon fototräff
med bilddiskussion måste vi få till snart. Plötsligt börjar allt kännas lättare.
För första gången skickar klubben in bilder till RSF:s klubbtävlig. Sven Olof skickar in 10 bilder (vilket
är max) från 8 medlemmar nu i helgen. Om en cirka månad får vi veta, hur det har gått. Spännande!
Vi ses på söndag kl.18.00 på ABF. Tänk på att vi går över till vintertid!
VÄLKOMMNA!
Kerstin

Torpet på fjället

Foto: Bo Magnusson
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Fasadmålningar och dekorerade kabelskåp
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Foto Leif Pettersson
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Tommy Dahlberg har koll på spökeriet

Foto: Tommy Dahlberg
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Foto: Tommy Dahlberg
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Foto: Tommy Dahlberg
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Blomsterängen vid Fagerbacken
Längs med Fagerbacken, från Kvantum och upp till rondellen med mr Walker har man anlagt en blomsteräng med blåklint och inslag av vallmo och någon mer för mig okänd blomma.
Man skulle kunna säga att nu gör Fagerbacken skäl för namnet.

Text och foto Leif Pettersson
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Lennart Ledin hade med sig kameran vid besöket och presentationen av de nya
ambulansflygplanen

Flygplanet heter Högbonden därav bildnamnen. De nya flygplanen har fått namn efter
svenska fyrar. De övriga fem är Blå Jungfrun, Rödkallen, Svenska Björn, Nidingen och
Vinga. Planens anropbeteckning kommer att vara Light House + ett nummer. De kommer
att vara stationerade i Umeå där ledningscentralen och underhållsverkstad också kommer
att finnas, Arlanda och Landvetter.
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Foto: Lennart Ledin
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Foto: Lennart Ledin
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Foto: Lennart Ledin
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Ett tips från Sven Olof Färnström för er som har en I-phone kamera

Hur tar man en sån här bild med en I-phone, är det ens möjligt? Jo det är möjligt, och mycket enklare
än med en vad många kallar ”riktig kamera”. Med en ”riktig” kamera så behöver du förutom en full
kameraväska också släpa med dig stativ och en uppsättning gråfilter med hållare. Det behöver jag
inte med I-phone. Så här går det till:

Använd kamerans LIVE-Photo funktion.
Se till att de gula cirklarna inte har ett snett streck över
sig. Då är funktionen avstängd.

I LIVE-Photo läget tar kameran ett antal bilder under ca
½ till en sekund. Dessa sparas men det är bara den som
exponeras just när man trycker knappen som visas i bildarkivet. Det som sparas i bildfilen är några exponeringar före du trycker på knappen och några efter du tryckt
på knappen. Men hur vet kameran att jag tänker ta en
bild? Det vet den eftersom du öppnat kamera-appen. Så
fort den är aktiverad så börjar kameran och ta bilder kontinuerligt ända tills den stängs av. Alla bilder raderas
när appen stängs av utom de som du aktiv tagit genom
att trycka på knappen. Det är det som LIVE-Photo
funktionen utnyttjar genom att infoga några exponeringar före och efter att du tryck av
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LIVEPhoto indikator

När bilden är tagen är det dags att färdigställa det hela.

Öppna bildbiblioteket och välj Album.

Skrolla ner till Mediatyper.

Där hittar ni Live Photo-bilder.

Här finns endast de bilder som
tagits i LIVE Photo läget.

Jag väljer den sista bilden och
skärmen ser nu ut som den högra
bilden.

Sätt fingret på bilden och skjut den
sakta uppåt tills raden Effekter
kommer fram.

Skjut sedan raden Effekter åt
vänster så valet Lång exponering
kommer fram.

Välj det!
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Efter att kugghjulet snurrat en stund så är bilden klar. Så här blev det.

Originalfilerna finns kvar nu tillsammans med den nya bilden. Det är möjligt att backa tillbaka och
göra andra redigeringar om så önskas. Jag brukar överföra originalbilden till datorn innan jag gör
något med den. Sedan överför jag den redigerade bilden.
Som ni kommer att märka så sker det en liten beskärning av bilden. Det är alla fyra kanter som beskurits något, troligen för att det kan bli lite ojämnt i kanterna när de olika bildrutorna sammanfogas. Tänk på det när ni tar era bilder så det finns utrymme för beskkärningen.
Som ni nog märkte finns det ett antal olika val under Effekter. Här finns utrymme för experiment.
Visa gärna Era experiment i kommande nummer av Bländaren.

Hur det är med android-mobiler vet jag inte. Har de någon liknande funktion eller något annat kul?
Ni som har sådana kan väl höra av er i kommande nummer.
/Sven Olof Färnström

15

Reinar Persson har varit och hälsat på hästmannen i Dvärsätt

Lunchrast

Humus poserar

Humus i närbild
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Höstplöjning

Foto:Reinar Persson

Mat är gott

Soldyrkare
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Bo Magnusson har varit runt lite och samlat motiv

En strören i Ullådalen.

Ottsjön bjuder på spegeldimma på sjön.
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Foto: Bo Magnusson

Vy över Bydalsfjällen

Halloween på Prästgatan Östersund

Dammån som rinner sakta under bron Bydalen-Hovde
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Lillsjöns badplats på senhösten

Hästkrafter på åkern utanför Hudiksvall

Gamla kyrkan i höstfärger

Foto: Bo Magnusson
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Allén vid vägen mot Knista

Foto Leif Pettersson

21

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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