
 

   Under 
många, många 
år har vår 
klubbtidning 
Visirskivan 
kommit med 3 
utgåvor per år. 
Under 
innevarande år 
så kom dock nr 
två ut väldigt 
sent, därav detta nr 3 som inte kommer 
förrän nu i december. Redax tycker nämligen 
att rätt ska vara rätt, det ska vara tre per år, 
så är det bara. 
Därför passar jag på att, å styrelsens vägnar,   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiskmås           

 
 
 
Vinter på 
Örnäsbadet     

  
   

be att få 
tillönska alla 
medlemmar en 
riktigt God Jul 
och därtill ett 

fantastiskt bra och Gott Nytt År! 
Om det blir en snörik eller snöfattig vinter, 
det kan vi bara sia om, men vad vi däremot 
kan göra, med säkerhet, är att ta med 
kameran varthelst vi går och förhoppningsvis 
ta riktigt bra vinterbilder och kanske en och 
annan trevlig julbild också.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Foto. Lennart Hansson 

 

 

   
  
 

  

Styrelsen önskar alla 
medlemmar en riktigt 

varm, skön och avkopplande 
sommar ! 

Redax: Lennart Hansson                 lh.amal@telia.com 
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Dagens påminnelser 

 

Fotoboken 

 

Fotofesten 2015 

 
 
 
 
 
Vill börja med lite påminnelser… Vän av 
ordning kommer säkert ihåg att jag skrivit om 
detta tidigare, men det finns alltid plats för att 
erinra om en del saker, även om det skrivits 
om det vid tidigare tillfällen. 
Vill påminna om våra passepartouter som vi 
har i lokalen, priset är som vanligt 25 kr för 
pp i storlek 30x40 cm. Dessutom finns det 
även större storlekar. 
Vill även påminna om att styrelsen tacksamt 
tar emot förslag på aktiviteter på våra 
fototräffar. Ytterligare en påminnelse, är det 
någon som har förslag på utflyktsmål på 
höstens fotoutflykt, är ni varmt välkomna 
med dessa. 
Dessutom en viktig påminnelse, Redax tar 
med stor tacksamhet emot texter som kan 
publiceras i Visirskivan. Det behöver inte 
vara någon skönskrift eller föfattaralster, jag 
hjälper till med justeringar om så skulle 
behövas. Jag vet inte hur noga alla 
medlemmar läser detta blad, men en sak är 
klar och det är att det inte är helt lätt att fylla 
fyra sidor helt på egen hand, därför behövs 
hjälpen. Skulle det vara så att du som 
skribent inte vill synas med ditt namn (förstår 
inte varför) så är det inga problem, då skriver 
vi bara en signatur under, svårare än så är 
det inte. 
 
 
 
 
 
Fotofesten, där Åmåls Fotoklubb är en stor 
del av, har avslutats sedan en månad 
tillbaka. 
Såvitt vi förstår och efter det vi hört, så blev 
det en mycket lyckad fotovecka i år igen. Så 
från styrelsen och från styrgruppen i 
Fotofesten, vill vi rikta ett varmt tack till alla 
som på ett eller annat sätt hjälpte till att göra 
årets upplaga till den fantastiska vecka det 
blev. 
Vi vill även gärna ha in synpunkter på de 
olika arrangemangen som var under veckan, 
både positiva och negativa. Gör vi rätt 
saker? Har vi får många/för få som ställer 

ut? Har vi för många eller får få utställnings-
lokaler? Har vi rätt kringarrangemang? Är 
det för många, ligger de rätt i tid? Det borde 
finnas massor av synpunkter, tänk efter och 
återkom muntligt, per mail, brev eller hur ni 
än vill och gör det gärna till Morgan eller 
undertecknad. 
För hur det än är, så vill vi gärna ha kvar 
Fotofesten och vi vill gärna utveckla den på 
ett positivt sätt. 
 
 
 
 
 
Här kommer åter igen en påminnelse. Nu 
har planeringen inför Åmåls 375-års jubileum 
påbörjats. Vi har ju sedan länge stuckit ut 
hakan och lovat att vi ska ge ut en fotobok 
om Åmål, hela kommunen. Vi kommer att få 
en garanti från kommunen som tar de kost-
nader vi inte orkar med om vi skulle miss-
lyckas fullständigt. 
Som vi pratat om vid ett stort antal tillfällen 
tidigare, så ska detta vara en bok med fotot 
som utgångspunkt. Själv vill jag kalla boken 
för ett ”praktverk” Det finns ju redan ett antal 
böcker om Åmål, många riktigt bra, men i 
dessa är det mycket text och lite bilder, vi vill 
göra tvärtom, ha mycket bilder och lite text. 
Tiden börjar så smått gå mot sitt slut 
beträffande inlämning av bilder, men ännu är 
det bara en handfull personer som lämnat. 
Nu är det verkligen på tiden att flera gör det, 
alltså lämnar in bilder.  
Meningen är att hela Åmåls kommun ska 
visas upp i boken, hela året med de olika 
årstiderna, alla olika arrangemang som 
händer i vår vackra stad och kommun under 
året. Vi vill ha bilder från Fengersfors, 
Ånimskog, Tösse, Mo, Tydje, Bjäkebol, 
Korsbyn, Söderbodane, Fröskog, Edsleskog, 
Högheden, Strand, Åmåls tätort och ställena 
däremellan också. Med andra ord, hela 
kommunen ska vara med. Gärna dessutom 
bilder från de olika årstiderna. 
Vi vill även ha bilder från alla olika aktiviteter 
som vi har under ett år, ex.vis fotofesten 
marknaden vår – höst, påskparaden, blues-
festen, ljusfesten, Åmålshälja, fiskehälja, 
V65-travet, midsommarfirandet, tomteparad-
en, kvarnens dag / Tollebol, Vimmans dag i 
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Fotoboken / Utställning 

 

Tävlingar 

Ånimskog, Skördefesten i Edsleskog/Peters-
burg, med flera aktiviteter. 
Bilderna tas emot i digital form och märkes i 
ordning; Årstid, Var/vad, Årtal, Namn. 
Dessutom, kom ihåg, ingen bild publiceras i 
boken eller någon annanstans utan fotograf-
ens tillstånd. 
Vi kan nog direkt säga att vi inte kommer att 
ge ut honorar för de publicerade bilderna, vi 
har inte alls kommit så långt i diskussion-
erna, men förhoppningsvis ska varje fotograf 
kunna få något, men detta vet vi i dagsläget 
som sagt var ingenting om. 
 
 
 
 
 
Som en liten uppmuntran (?) har vi kommit 
överens om med kulturhuset om att vi ska få 
ha en fotoutställning i höst i konsthallen.  
Utställningen kommer att vara under tiden 7 
– 21 november, med namnet ”Alltid något”.  
Meningen med utställningen är att vi ska visa 
bilder som kan komma att ingå i boken. Det 
är alltså den typen av bilder som ska ställas 
ut. Som vanligt är det normalt bilder mon-
terade med pp i mått 30 x 40 cm som gäller. 
Tänk på detta, gå ut och fotografera, det 
finns ytterligare en anledning, som kommer 
lite längre fram här i skivan. 
I dagsläget vet vi inte alls hur många bilder 
var och en fotograf kan ställa ut, det beror på 
hur många vi blir. Vi har hela konsthallen till 
vårt förfogande och vi gör helt sonika så att 
vi delar antalet väggmeter med antalet foto-
grafer så får alla lika många meter att hänga 
sina bilder på. 

 
Manipulerad bild från Näsviken            Foto Lennart H 

En bild som inte kommer med i boken, där 
en av anledningarna är att den är manipu-

lerad. Sedan kan det ju finnas massor av 
andra anledningar också. 
Så tänk på att bilderna ska vara nytagna (ett 
par år hit eller dit är inga problem) och de 
ska visa verkligheten, med andra, ord inte 
vara manipulerade. 
 
 
 
 
 
Som ett brev på posten kommer här två foto-
tävlingar. Med tanke på den ovanstående 
texten om vår fotobok och om utställningen, 
så är den ena tävlingen:  
”ÅMÅLSBILDER”. Bilderna ska vara tagna 
inom kommunen, de ska vara monterade 
med passepartout med måtten 30x40 cm. 
Med andra ord är det påsiktsbilder, både 
svart-vita och färg.  Som framgår av texten 
på denna och förra sidan, så framgår det för-
hoppningsvis ganska väl vilken typ av bilder 
som är lämpliga. Det är av stor vikt att så 
många som möjligt är med, eftersom detta 
även kan vara bilder som kan vara med i vår 
bok. Inlämning av 1-5 bilder sker på vårt 
möte den 8 oktober i Hemvärnsgården. 
Observera att det finns ingen möjlighet att 
skjuta på detta datum, eftersom vi ska 
redovisa resultatet så att varje fotograf kan 
ha med en eller flera av dessa bilder på 
utställningen i konsthallen. 
 
Nästa tävling har vi kallat: 
”OSTINDIEFARAREN". Vi får hit den där 
stora båten som normalt håller till nere i 
Göteborg (om den inte är på väg till Kina) nu 
i sommar. Jag förmodar att alla vet att 
ostindiefararen Götheborg kommer till Åmål 
19-21 juli. I samband med detta så har vi 
även här en tävling. Det ska vara 
påsiktsbilder, i färg eller svart-vitt, med 
storlek 30x40 cm inklusive eventuell passe-
partout. Dessa bilder kan ju bara tas vid ett 
tillfälle och det är under de tre dagar båten är 
här. Det kommer att vara en massa olika 
arrangemang och upptåg, så det lär inte vara 
brist på uppslag till fina bilder. 
Även här ska bilderna lämnas på mötet som 
vi kommer att ha den 8 oktober, men den här 
tävlingen kommer att redovisas på vårt tradi-
tionella luciamöte i december. Max 3 bilder 
får lämnas in. 
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Och md detta….. 

 

  

Utställning Upperud 

 

Tävlingar igen…. 

 

Almanackan 2016 

 

Kräftskiva 

 

Höstens mötesdatum 

 
 
 
 
Dalslands konstmuseum i Upperud inbjuder 
fotoklubbarna i Dalsland till en fotoutställ-
ning som kommer att vara under hösten. 
Följande gäller för klubbens medlemmar:  
Tema på bilderna är ”MITT FINASTE” 
Vi får lämna in 1-3 bilder i storlek 300x450 
mm eller 300x300 mm, bilderna kan ha en vit 
kant om man så vill, däremot ingen ram, 
ingen baksida och inte heller passepartout. 
Anledningen är att museet ordnar med en 
lämplig baksida på alla de utvalda bilderna. 
Det betyder att personalen på museet väljer 
ut bilderna som ska ställas ut och de strävar 
efter att alla som lämnar in bilder ska få 
minst en bild med, men det är inget som 
garanteras.   
De vill även ha en bifogad A4-sida 
med minibilder på de inlämnade bilderna, en  
eventuell bildtitel samt  fotografens namn, 
adress, telefonnummer, epost och fotoklubb. 
Även pris på varje bild och ett bankkonto-
nummer, om det är så att bilden är till 
försäljning. Det avgår courtageavgift på 40% 
till Dalslands Museum och denna ska ingå i 
försäljningspriset. Inlämning av bilder senast 
måndagen den 10 augusti till Morgan, mellan 
kl 17 - 18  på Hemvärnsgården.. De utställda 
bilderna skall sedan bli numrerade och listor 
finnas med fotografens namn, eventuell 
bildtitel och event. pris. Det kommer även att 
finnas ett informationsblad om Fotoklubben. 
Utställningen är redan annonserad på 
Dalslands konstmuseums hemsida, se här:    
http://www.dalslandskonstmuseum.se/pages/
default.asp?SectionID=2026 
 
 
 
 
 
Vi har fått en förfrågan från kommunen om vi 
vill hjälpa till på Åmåls ljusfest och det har 
styrelsen tackat ja till. Vårt engagemang är 
att vi håller i en fototävling som kommer att 
ske på det medie som kallas INSTAGRAM. 
Där har vi lagt upp en så kallad hashtag # 
med namnet ”amalsfotoklubb”, och där kan 
intresserade lägga upp bilder. Kanske mer 
för de som är något yngre än Redax . 

 
 
 
 
Efter många, många år som den ytterst 
ansvarige för almanackan har Morgan 
lämnat över rodret till en yngre (!) förmåga, 
nämligen Göran ”Coop” Karlsson. För att 
något underlätta för Göran, så ber vi alla 
som har passande bilder att ta med dessa till 
höstens första fotomöte, som är 17/9.  
Efter alla dessa 30 åren som vi haft vår 
almanacka, är den fortfarande grunden för 
vår stabila och utomordentliga ekonomi. 
Så… hjälp Göran genom att ta med bilder så 
han har att välja på. 
 
 
 
 
 
Det är kanske lite tidigt att skriva om kräft-
skiva nu i midsommartid, men det är så att 
en massa vänner från vår vänort Gadebusch 
kommer till Åmål i början av augusti. Vi har 
blivit bjudna nere hos dem och nu är det vår 
tur! Det finns en del platser kvar och det är 
Morgan som håller reda på hur många…. 
Så, ni som vill ha en trevlig kväll tillsammans 
med våra vänner från Tyskland kan redan 
nu, och senast 31/7 anmäla er till Morgan 
och reservera FREDAGEN den 14 augusti, 
kostnad 250 kr och transport med buss 
ingår. Det är först till kvarn som gäller, det 
finns endast 45 platser för oss Åmålsbor! 
 
  
 
 
  

Följande datum gäller för höstens möten: 
17/9, 8/10, 29/10, 19/11, 10/12 
Programinnehåll kommer i nästa nummer av 
Visirskivan, men skriv gärna in alla datum i 
almanackan redan nu. 
 
 
 
 
  

avslutar Redax detta sommarnummer av 
Visirskivan och hoppas det blir en bra 
fotosommar. Ha’ de’ 

Redax                                                                       

http://www.dalslandskonstmuseum.se/pages/default.asp?SectionID=2026
http://www.dalslandskonstmuseum.se/pages/default.asp?SectionID=2026

