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Ordföranden har ordet  

Da  har vi snart klarat av alla va rens aktiviteter 

öch snart stundar en fö rhöppningsvis skö n 

sömmar. Jag höppas att ni inte glö mmer bört 

kameran i sömmar utan tar riktigt ma nga bilder. 

Fast det a r la tt att dessa bilder blir liggande pa  

datörns ha rddisk, da r de sedan glö ms bört. 

Varfö r inte va ga utmana er sja lva i sömmar? 

Fundera ut ett tema öch gö r minst ett bildspel i 

sömmar. Det finns ma nga spa nnande teman man kan utga  ifra n na r man 

vill gö ra ett bildspel. Det kan vara en spa nnande plats eller 

att fötögrafera alla kyrkör inöm ett visst ömra de. Man kan öcksa  utga  

fra n en la t man tycker öm. Vilka bilder dyker upp i huvudet na r man 

lyssnar pa  la ten? A ven ett kört bildspel a r betydligt röligare a n en massa 

bilder söm bara blir liggandes pa  datörns ha rddisk. Skulle ni sedan vilja 

visa ert bildspel pa  na göt mö te, sa  a r det bara att sa ga till. Det skulle vara 

mycket uppskattat bland fötöklubbens medlemmar. 

Gunnar 
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Månadsmöten hösten 2012  

11 september 
Visning av sömmarens bilder 

Fötöklubben 19:00 

9 oktober 
Stefan Bernbö visar bilder fra n USA  

Fötöklubben 19:00 

13 november 
Anders Ekenberg visar bilder fra n Christiansø.  

Fötöklubben 19:00 

11 december 
Luciafika med bildvisning.  

Fötöklubben 19:00 
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Temakvällar hösten 2012  

25 september 
Marcus Lö fdahl 

Fötöklubben 19:00 

23 oktober 
Gatufötögrafering  - Gunnar Erikssön 

Fötöklubben 19:00 

27 november 
Makröfötögrafering - Ha kan Nilssön 
Fötöklubben 19:00 
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Utflykter hösten 2012  

 Ebbama la bruk  

  

Ha r kan du la na nyckel till klubblökalen 
öch betala hyran. 
Medfö r medlemskörtet.  
Passa samtidigt pa  att kömplettera din 
fötöutrustning! 
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Anders Abrahamssons 
bildspel  

A r 2012 inleddes med ett ma nadsmö te den 10 januari da r Anders 

Abrahamssön visade na gra av sina trevliga bildspel. Anders visade det 

bildspel han nyligen visade pa  Marinmuseum, söm handlade öm gamla 

reklamfilmer (med hö g nöstalgivarning!). Döck sa  fick medlemmarna 

a ven njuta av att fa  se bildspel fra n en mack i Tingsryd da r man fick bilen 

tankad öch rutan putsad, ett söm handlade öm klöckstapeln i 

Amiralitetsparken öch ett öm rökököbyra tillverkning. 

Anna Blömdahl 
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Systemkamerakurs del 3  

Tisdagen den 24 januari hö ll Karl Henrik Meijer i en kurskva ll med ”Vad 

gö r jag öm…” söm tema. Det handlade huvudsakligen öm delarna ”Vad 

gö r jag öm ljuset a r fö r svagt?, ”Vad gö r jag öm ljuset a r fö r starkt?” öch 

”Vad gö r jag öm det dynamiska ömfa nget a r fö r stört?”. Medlemmarna 

kunde under mö tets ga ng plöcka pa  sig ma ngder med tips öm hur ISO 

fungerar, vad söm kan vara bra att ta nka pa  na r man skaffar ett stativ, 

anva ndningstips fö r blixtar, reflektörer, bla ndarö ppningar, pölarisatiöns

- öch gra filter, att la gga ihöp flera bilder till en i Phötöshöp, 

expöneringsma tningar öch histögram. Jag trör ingen gick da rifra n utan 

att ha la rt sig minst en handfull nya saker. 

Anna Blömdahl 
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Hyr en utbildnings-DVD om 
systemkameror  

Nu kan Karlskröna fötöklubbs medlemmar hyra DVD:n ”Köm iga ng med 

din systemkamera”! Det a r en av Möderskeppets pöpula ra kamerakurser 

öch ni kan la sa mer öm den pa  den ha r sidan. 

Fö r 20 krönör fa r man ha DVD:n i tva  veckör. Köm ner till fötöklubbens 

lökaler na r vi har aktiviteter da r sa  finns da r en bökningspa rm att skriva 

in sig i. 
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Kvällsfotografering  

Den 27 mars var det dags fö r kva llsfötögrafering. Kva llen inleddes med 

att Ha kan Nilssön gav lite handfasta tips öch ra d söm kunde vara bra 

infö r den lilla stadsprömenad vi strax skulle ga  ut pa . Bland annat dessa: 

Han pöa ngterade att det a r viktigt att anva nda sig av stativ, sja lv hade 

han med sig sitt reja la Gitzö-stativ, öch att se till att man har kameran 

helt rak (till exempel med hja lp av ett praktiskt litet vattenpass man 

fa ster i blixtskön). 
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Kvällsfotografering  
forts.  

Na r man fötögraferar na r det a r mö rkt brukar man fa  anva nda sig av 

la nga slutartider, öch da  blir kameran va ldigt ka nslig fö r skakningar. Sa  

ka nslig att man bö r anva nda fö rdrö jd utlö sare, eller tra dutlö sare öm 

man hellre gillar det. Da  kan man öcksa  anva nda Bulb-la get (kallas 

antingen Bulb eller B i kameran), da  kan man ha na stan hur la ng 

slutartid man vill, tack vare att man köntröllerar den med tra dutlö saren. 

Vet man inte riktigt vad man vill ha fö r insta llningar sa  kan man bö rja 

med att testa att ha kameran insta lld pa  la get bla ndarautömatik (vilket 

heter Av pa  Canöns kamerör öch A pa  Niköns), öch att man ha ller ISO-

va rdet sa  la gt man bara kan, helst pa  det allra la gsta. 

Har man bildstabilisering i öbjektivet sa  bö r man sta nga av det, annars 

finns det risk fö r att bildstabiliseringsmötörn kan örsaka vibratiöner 

söm gö r att bilden inte blir sa  skarp den kan. 

Autöfökusen kan fa  sva rt att hitta fökus i mö rkret. Har man mö jlighet till 

det sa  kan man lysa med en ficklampa pa  det man ska fötögrafera under 

tiden autöfökusen sta lls in, annars fa r man fökusera manuellt. 

Karl Henrik tipsade öm att det a r bra öm man har lite köll pa  vitbalansen. 

Fa r man t.ex. med lysrö rsljus i bilden sa  finns det risk fö r att det kan det 

bli ett riktigt fult grö nt ljus öm man har kameran insta lld pa  

autövitbalans. 

Anna Blömdahl 
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Bilder från 
kvällsfotograferingen  
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Middag på Castello  

Efter att fötöklubben hade en mycket lyckad fötömiddag en tidigare 

termin sa  besta mdes det att det skulle upprepas. Den 10 april var 

restaurang Castellö i Karlskröna mö tesplatsen fö r fötöklubbens andra 

fötömiddag. Denna ga ng samlades en betydligt mindre skara 

medlemmar, middagen la g tröts allt planerad ganska na ra inpa  allt vad 

pa sken inneba r. Men gött sa llskap öch göd mat gjörde kva llen precis lika 

trevlig söm fö rra ga ngen. 

Anna Blömdahl 
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Praktisk fotokurs  

Medlemmarna hade efterfra gat en typ av mer praktisk fötökurs da r de 

sja lva kan ta bilder samtidigt öch pröva insta llningarna direkt i sin 

kamera. Det a r inte helt la tt att sa tta ihöp na göt sa dant, men den 24 april 

prövade fötöklubben i alla fall att ha lla i en statiönsbaserad fötökurs. 

Medlemmarna delades in i grupper öch gick sedan runt mellan ölika 

statiöner, da r en persön hö ll öm vars ett a mne öch sedan var det fritt 

fram fö r fra gör öch mö jlighet att fötögrafera sja lva. Uppdelningen av 

ölika statiöner var enligt fö ljande, Mats pratade öm ska rpedjup, Gunnar 

öm slutartider, Ha kan öm ISO, Karl Henrik öm bra nnvidd öch Anna öm 

vitbalans. I bö rjan var va dret utha rdigt, men fö r varje minut blev det 

kallare öch till slut, efter ett tag, fick vi ta va r tillflykt till klubblökalen fö r 

att tina lite. Döck sa  trör jag att utö ver det kalla va dret skulle de allra 

flesta vilja kalla kva llen mycket lyckad.  Anna Blömdahl 
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Karlskrona Fotoklubb  

Gunnar Erikssön 0455 - 147 11 Ordfö rande 

Karl Henrik Meijer 0455 - 500 27 Kassö r 

Ha kan Nilssön Sekreterare 0733 - 86 63 96 

Marcus Lö fdahl  0708 - 68 49 89 

Mats Jaxvall  0707 - 28 59 21 

Anders Ekenberg  0455 - 36 30 19 

Övrigt  
Hemsida http://www.karlskrönafötöklubb.örg 

E-pöst infö@karlskrönafötöklubb.örg 

Adress 
Skepparegatan 31  

371 35 Karlskrona 

Bankgirö 5468 - 8825 

Medlemsavgift 275 kr 

Ungdömar till öch med 20 a r samt heltidsstuderande betalar reducerad 

medlemsavgift pa  150 kr per a r. 

Vill man bli medlem sa  betalar man in medlemsavgiften samt skickar 

namn, adress, telefönnummer öch e-pöstadress till 

infö@karlskrönafötöklubb.örg. 

Nya medlemmar hälsas 
hjärtligt välkomna!  


