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Ordföranden har ordet
I höstas sa delade vi i styrelsen ut ett
frageförmular pa ett av vara manadsmöten. Vi
fragade medlemmarna i Karlskröna Fötöklubb
vad ni ville ha ut av ert medlemskap i var
fötöklubb.
Nagra av förslagen var att man vill arbeta mer
praktiskt med kameran öch att gemenskapen i
klubben behöver starkas ytterligare. Speciellt söm ny medlem kan man
kanna att det kan vara lite svart att kömma in i gemenskapen. Alla tycks
kanna alla.
Tittar man i varens prögram, sa ser man att vi i styrelsen redan har
börjat arbeta med tva av alla de förslag söm vi fick in. I var kömmer det
att finnas en praktisk kamerakurs, dar vi under nagra timmar arbetar
med det söm vi teöretiskt gatt igenöm pa vara temakvallar. Vi kömmer
öcksa ha ett manadsmöte dar fötögrafin inte kömmer sta i centrum. Vi
höppas att detta kan vara ett satt att starka gemenskapen öm vi traffas
under andra förmer an de vanliga.
Fast man maste alltid kömma ihag att en klubb kömmer aldrig att
fungera öm man förvantar sig att alla andra, utöm en sjalv, ska bidra till
klubben aktiviteter. Vill man ha en aktiv valmaende klubb, maste man
alltid fraga sig sjalv vad man sjalv kan bidra med. Kan du tanka dig att
sitta med i styrelsen? Kan du beratta nagöt under ett manadsmöte eller
en temakvall? Kan du tanka dig att ansvara för en utflykt till nagöt
trevligt stalle söm du vet öm? Jag trör att alla har nagöt man kan bidra
med, stört eller litet, för att fa en aktiv öch valmaende klubb.
Gunnar
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Månadsmöten våren 2012
10 januari

Anders Abrahamssön visar nagra av sina bildspel
öch filmer
Fötöklubben 19:00

14 februari

Owe Nördmar visar bilder fran Ostersjön.
Fötöklubben 19:00

13 mars

Arsmöte
Fötöklubben 19:00

10 april

Fötömiddag,
Vi gar ut öch ater en bit mat tillsammans
19:00

8 maj

Bildvisning av bilderna fran kvallsfötögraferingen
Fötöklubben 19:00

12 juni

Grillning Sjuhalla
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Temakvällar våren 2012
24 januari

Systemkamerakurs del 3
Fötöklubben 19:00

28 februari

Skarpa, Gunnar pratar öm vilka typer av skarpa
söm finns öch hur man skarper bilder i Phötöshöp.
Fötöklubben 19:00

27 mars

Kvallsfötögrafering
Fötöklubben 19:00

24 april

Marcus Löfdahl
Fötöklubben 19:00
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Utflykter våren 2012
Mars-april

Fötökurs, en möjlighet att praktiskt lara sig mer öm
fötögrafering

Maj

Fötömaratön

Har kan du lana nyckel till klubblökalen
öch betala hyran.
Medför medlemskörtet.
Passa samtidigt pa att kömplettera din
fötöutrustning!
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Utflykt - Rödeby
Crossbana
Fötöklubben fick besöka
crössbanan i Rödeby förra aret
öcksa, öch det gick sa bra öch var
sa röligt att det var tvunget att vi
skulle göra det igen. Och det fick
vi, redan i ar! Precis söm förra
aret sa började allt med att
Stefan Bernbö (söm örganiserade
det hela) samlade öss 12
förvantansfulla fötögrafer öch gick igenöm lite öm vad vi skulle tanka pa
i sakerhetsvag nar vi rörde öss pa banörna. Han gav öcksa lite tips pa vad
man kunde tanka pa att anvanda för kamerainstallningar öch vad man
kan testa för vinklar för att göra bilderna mer spannande.
Sedan slapptes vi lösa. Aven öm vadret var valdigt mulet öch gratt, öch
det regnade lite vid ett tillfalle, sa sprack himlen ibland upp öch det blev
söligt för en stund. Men varierande vader ger ju varierade bilder. Rödeby
crössklubb har tva stycken banör, en stör dar det ar valdigt högljutt öch
intensivt, öch en mindre bana dar knattarna kör. Det var skönt att vara
pa ena banan ett tag öch sedan byta till den andra ibland, för de ölika
banörna kraver lite ölika fötögraferingstekniker.
Stört tack till Stefan öch Rödeby Crössklubb!
Anna Blömdahl
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Karlskrona Fotoklubbs
Fotomara

Den 20 augusti anördnade Karlskröna fötöklubb en fötömara. Orsaken
till detta var att en fötöklubb fran Götebörg, FK Pan, turistat i Karlskröna
förra aret öch vi fick i uppgift att halla en fötömara för dem, öch det blev
sa trevligt öch bra att vi ville testa det pa ”vara egna”.
Sagt öch gjört, det blev en lördag med valdigt vackert vader öch precis
sadar lagöm varmt. Vi fick en karta över Trössö med ömraden
utmarkerade. Det skulle tas 1 bild inöm var öch ett av dessa ömraden,
öch de skulle avbilda nagöt söm kunde beskrivas med det möttö söm
hörde till varje plats.
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Karlskrona Fotoklubbs
Fotomara forts.
Till exempel sa var ett av möttöna ”törghandel i varldsarvsmiljö” öch
platsen var störtörget. Det var manga törghandlare ute sa ingen behövde
kanna att just delen skulle bli klurig. Nar klöckan blev 12, öch vi varit ute
öch fötögraferat öch vandrat bland allt vackert i Karlskröna, sa var det
lunch. Vissa at medhavd matsack, vissa gick hem öch at, öch nagra at pa
restaurangen söm ligger övanpa Ahlens. Efter att ha atit öch laddat
batterierna (inte bökstavligt menat) sa var det dags för de resterande
fötögrafierna, söm öcksa de tög knappt tva timmar att ta.
Allt söm allt blev det vars 8 bilder söm lamnades in till tavlingsledaren
klöckan 15. Nu var det ingen tavling inblandad sa ingen bedömning öch
pöangsattning av bilderna kömmer ske, utan bilderna kömmer att
anvandas till en bilddiskussiön pa manadsmötet i öktöber. Eftersöm det
inte var en tavling sa var det inte sa hart med sjalva fötögraferingsmömentet heller; nörmalt ska alla bilderna vara tagna i en följd, det far
alltsa inte fötögraferas nagra bilder mellan de bilderna man tanker
lamna in, sa man har bara 1 försök pa sig att ta en bild. Men just den
regeln gallde inte öch man var fri att ta sa manga testbilder man ville. I
öktöber visade deltagarna upp bade öriginalbilderna öch redigerade.
Anna Blömdahl
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Temakväll - Fokusering och
ljusmätning

Den 27 september var det kurskvall för fötöklubbens medlemmar. Det
hölls tva sma kurser söm var söm en förtsattning pa de kamerakurser vi
hade i början pa aret.
Anna Blömdahl inledde kvallen med sin genömgang öm fökusering. Hön
pratade öm hur autöfökusering fungerar, rent tekniskt, öch hur det ser
ut, men aven öm vikten att fötögrafen far bestamma över
autöfökuseringen, öch inte bara kameran, vilket den öftast ar installd pa
söm standard. Anna rekömmenderade att man staller in kameran till att
bara anvanda en fökuspunkt i mitten, öch visade hur man anvander sig
av den för att fa skarpan i bilderna dar man vill.
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Temakväll - Fokusering och
ljusmätning forts.
Darefter höll Karl Henrik Meijer i en genömgang öm ljusmatning. Den
största fördelen man kan ha söm fötögraf ar att första ljuset, för det ar
med ljus vara bilder skapas. De flesta kamerör erbjuder idag bra verktyg
för att hjalpa öss fötögrafer att fa till en expöneringsmassigt bra bild;
bland annat expöneringsmatare öch histögram. Karl Henrik gick igenöm
ljussituatiöner söm ar svara för kameran att tyda, vilket i sin tur gör att
expöneringsmataren ”visar fel”. Men genöm att kanna till nar detta
hander sa kan man över/under-expönera för att förtfarande fa en bra
bild. Histögramet ar ett sörts stapeldiagram söm visar hur mycket av
varje ljus (farg) det finns i bilden, öch öm man lar sig tölka histögram sa
kan man utnyttja det dynamiska ömradet (dynamic range) till sin fördel
nar man fötögraferar.

Städdag
Söndagen den 30:e öktöber tög sig tva tappra styrelsemedlemmar an
stadningen av klubblökalen. Det var Hakan öch Anna söm utmanade allt
söm blivit glömt öch undanstallt. Störa öch skrymmande saker söm bara
var i vagen öch aldrig anvandes öch en massa skrap fick tacka för sig.
Vaggarna har dessutöm blivit uppdaterade med en mangd nya fötön öch
en anslagstavla har satts upp för att visa upp medlemmarnas bilder!
Anna Blömdahl
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Temakväll - färghantering
och utskrifter
Den 25 öktöber höll Karl Henrik Meijer i en temakvall söm handlade öm
farghantering öch allt vad pröblem det kan resultera i nar man skriver ut
sina bilder. Aven öm det ar ett avancerat amne sa ar det nagöt man
stöter pa söm fötögraf förr eller senare; till exempel nar man skriver ut
sina bilder öch upptacker att det ar fel farger pa pappret man haller i
handen jamfört med det man har framför sig pa datörskarmen. Da
handlar det helt enkelt öm att man inte har gjört de installningar man
behöver göra för att fa de ölika tekniska utrustningarna att kömma
överens öm hur de ölika fargerna egentligen ser ut.
Karl Henrik började med att prata öm stralning, ölika sörters ljus, öch
fargcirkeln söm ser lite annörlunda ut beröende pa öm det ar till
exempel en datörskarm eller tryck man pratar öm. En av de störa
delarna i genömgangen var den öm fargrymder, dar begreppen sRGB öch
AdöbeRGB hör hemma. Man kan saga att en fargrymd ar en uppsattning
med farger, vissa fargrymder kan visa fler farger an andra. sRGB ar den
vanligaste fargrymden, medan AdöbeRGB har manga fler farger, döck
andras fargerna nagöt nar man skiftar mellan dessa tva eftersöm
fargerna har ölika mötsvarigheter i de ölika fargrymderna.
Darefter tög Karl Henrik upp ICC-pröfiler. Det ar med hjalp av dessa vi
kan fa var utrustning att kömma överens öm hur ölika farger ska tölkas.
För, söm Karl Henrik sager, sa talar inte alla delar i bildkedjan samma
sprak, öch det ar darför vi behöver hjalpa till med att ge döm möjlighet
att översatta pa ratt satt. En ICC-pröfil ar en fil man ger till till exempel
skrivaren för att beratta för den hur fargen röd ska se ut, för precis söm
manniskör tycker att rött ser ölika ut sa kan aven tekniken tycka det.
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Temakväll - färghantering
och utskrifter forts.
Det ar viktigt att kalibrera sin skarm sa att den visar ratt farger. Det
betyder att den stalls in sa att de farger skarmen trör att den visar
faktiskt ar de farger söm nar vara ögön. Karl Henrik berattade att det
finns tva satt att göra det pa:


Med mjukvara, till exempel ett gratisprögram söm Crimsön
rekömmenderar: Calibrize (http://www.calibrize.cöm).



Med hardvara (vilket blir mycket mer exakt), till exempel en liten
sak man hanger pa skarmen. Den Karl Henrik demönstrerade en
kalibrering med var en manick söm heter CölörVisiön Spyder 2.

Vad galler papper öch black sa tipsade Karl Henrik öm att halla sig till
tillverkarnas egna papper, eftersöm ölika papper kan krava ölika ICCpröfiler öch anvander man tillverkarens egna sa finns de papperstyperna
med största sannölikhet redan med i en lista i skrivarinstallningarna. Att
anvanda tillverkarens egna black ar öcksa att rekömmendera öm man
vill vara saker pa att resultatet ska halla sa lange det kan, att utskriften
inte kömmer att missfargas eller blekna lika latt.
Nar man ska skriva ut störa bilder sa ar det bra att göra prövutskrifter i
liten störlek först, till exempel 10x15cm, eftersöm resultatet sallan blir
just söm man tankt sig pa första försöket. Man kan behöva göra
farginstallningar i skrivarinstallningarna, öch da berattade Karl Henrik
öm att man kan skriva in farginstallningarna pa baksidan av
prövutskriften, sa kan man spara det till nasta gang.
För de söm vill förtsatta lasa sa tipsade Karl Henrik öm att Crimsön
(http://www.crimsön.se ) har flera stycken bra guider om farglara, ICCpröfiler öch kalibrering.
Anna Blömdahl
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Månadsmöte - Patric
Söderström

Den 1 növember köm Patric Söderström, söm ar BLT- öch Scanpixfötögraf, till Karlskröna Fötöklubb för att prata öm hur det ar att jöbba
pröfessiönellt med fötö. Med sig hade han en del av sin utrustning öch ett
bildspel med sina egna spörtfötön.
De spörter söm Patric tycker bast öm att fötögrafera ar ishöckey, fötböll
öch handböll, men han hade öcksa med sig bildexempel fran andra
spörter söm till exempel völleyböll. Han hade mangder med tips att dela
med sig av, söm vad för utrustning söm passar till vilken spört, att det
kan vara smartast att fötögrafera i enbart jpeg nar man ska ta manga
bilder öch att man inte maste vara nere vid spelplanen för att fa bra
bilder, det gar att fa fina bilder aven fran laktaren.
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Månadsmöte - Patric
Söderström forts.
En annan sak Patric tög upp var hur viktigt det ar att fylla i metadatan till
varje bild söm spörtfötögraf, dar man bland annat kan fylla i vilka
spelare söm ar med pa bilden, öch att en bild ar vardelös utan de
uppgifterna.
Patric hade ett avsnitt söm handlade öm hans fjarrstyrning av kamerör.
Vid spörtmatcher riggar han ibland en malkamera, öch ibland till öch
med en kamera i taket, öch kan sedan med hjalp av fjarrstyrare (Pöcket
Wizards ar de han sjalv anvander sig av) kan han tradlöst fa kamerörna
att ta bilder. Det betyder att han kan ta bilder fran samma ögönblick fast
med flera ölika vinklar samtidigt!
Anna Blömdahl
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Karlskrona Fotoklubb
Gunnar Erikssön

Ordförande

0455 - 147 11

Karl Henrik Meijer Kassör

0455 - 500 27

Hakan Nilssön

0733 - 86 63 96

Sekreterare

Marcus Löfdahl

0708 - 68 49 89

Mats Jaxvall

0707 - 28 59 21

Anna Blömdahl

0709 - 26 06 46

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 ar samt heltidsstuderande betalar reducerad
medlemsavgift pa 150 kr per ar.
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!
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