
 

Vårens möten 

 

 Äntligen är sommaren 
här tycker många av 
oss, och visst är det så, 
utan tvekan. 
Utomhusaktiviteterna 
ökar hos oss männi-
skor, djurlivet blir aktivt och för inte tala om 
grönskan som spirar. Så här är det varje år 
inget konstigt med det. 
Så är det upp till var och en av oss att ta vara 
på den här tiden. Till exempel: Bada, cykla, 
vandra, paddla kanot, plocka bär och svamp i 
skogen och mycket mera, det gäller att vara 
kreativ och göra något som man tycker om. 
För egen del blir det mycket bad, jag har alltid 
gillat att bada så länge jag minns. Vi har 
många fina badplatser i Åmåls kommun så W-
Gustav ock jag åker runt och testar dem, jag 
tänker på Kalven, Edslan, Knarrbysjön med 
Fengersfors badplats, rena Rivieran. Så blev 
det segling även i år under den förträfflige 
kaptenen Lars-Rune Hägg, vi seniorer alltså. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Många av oss har blivit 
vaccinerade under våren så 
det känns utan tvekan att 
det är säkrare att vistas 
tillsammans men med visst 
avstånd fortfarande. 

Hoppas att många av er nappar på 
dressintrampningen i slutet på augusti om så 
vädret är på vår sida. Ta med fikakorg eller 
liknande och naturligtvis kameran så kan vi få 
trevliga bilder efter järnvägen och varför inte 
avsluta turen när vi är tillbaka i utgångsmålet 
med ett dopp i Forsbackabadet, detta är 
naturligtvis frivilligt. 
Jag önskar alla en fin sommar med många 
kreativa idéer för olika aktiviteter och glöm 
inte kameran, det behöver jag väl inte 
egentligen säga. Och naturligtvis simma 
lugnt. 
 
  Morgan 
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Efterlysning 

Årsmöte 

  

Fotoutflykt 
 
 
 
  
  

Som den minnesgode läsaren kanske 
kommer ihåg, så kom det ett mail för ett par 
veckor sedan. Detta mail handlade om en ut-
flykt som vi tänkt oss i augusti.  
Mailet såg ut som följande: 
 
FOTO-UTFLYKT MED DRESSIN 
På styrelsemötet förra veckan diskuterade vi 
om det skull gå att få till någon form av utflykt 
under sommaren. Vi kom fram till att försöka 
oss på en tur med dressin på JÅÅJ:s bana 
som startar vid Kalven. Varje dressin rymmer 
två personer, varav en trampar. Det blir lördag 
21 augusti kl 11.00. Vi har sedan dagen på 
oss att trampa, fota och fika. Fem dressiner 
är bokade men kan ökas om intresset är stort. 
Avgift per deltagare blir 100 kronor och resten 
står klubben för. Du som är allvarligt 
intresserad att följa med hör av dig till Åke. 
Några veckor innan utflykten kommer ett mail 
med en bindande anmälan. 
Obs, datumet ändrat till 21 augusti!! 
Så…. kom ihåg detta datum och gör en 
anmälan till Åke, det vore ju jättekul om vi blir 
några som gör den här utflykten. Själv har jag 
anmält min kära hustru och mig själv till den 
här dagen, det ska bli spännande eftersom 
varken hon eller jag har trampat dressin 
tidigare. 
 
 
 
 
 
En av klubbens medlemmar, vet vi är en riktig 

fena (      ) på undervattensfotografi, och har 

ställt upp i mycket prestigefulla tävlingar i just 
denna typ av fotografering. Naturligtvis talar 
jag om vår käre kassörs son, Johan Sundelin. 
Så här skriver han om nedanstående bild: 
 
              Foto: Lennart Hansson 

Ett sådant här tåg kommer vi definitivt inte att 
möta under dagen när vi är ute med dressiner 
och trampar. I synnerhet som detta tåget är 
målat på vägg vid järnvägsstationen i den lilla 
staden Rena, en bit från Gadebusch. 

 
 
 
 
 

Eftersom vi inte fått någon respons på den här 
uppmaningen från förra numret av Visirskivan 
så kommer här en repris: 
 
Det är inte så där jättevanligt med en rubrik 
av det här slaget, men nu är det dags. Vi har 
ju en del utrustning som klubben äger och 
samtidigt lånar vi gärna ut den till alla våra 
medlemmar. Av egen erfarenhet vet Redax 
att det där med minnet kan vara varierande, 
själv har jag fotografiskt minne, närmare 
bestämt ca 1/125 sekund (ibland). 
Hur som haver, så har vi bland annat lånat ut 
en fotobelysning, som har glömts bort att 
lämnas tillbaka, så den som lånat denna får 
gärna höra av sig och tala om när den 
beräknas återkomma till lokalen.  
Det kanske är bra om vi som lånar utrustning 
kommer tillbaka med den inom en hyfsat nära 
framtid efter lånet, så att andra medlemmar 
också kan låna den. 
 
 
 
 
Årsmöte hade vi i maj månad och det var en 
ganska stor uppslutning av medlemmar. Det 
var första gången på lång, lång tid som vi 
kunde ses i verkligheten, tillsammans och inte 
via länk med hjälp av Zoom, Meeting eller 
något annat digitalt hjälpmedel. 
Det var ett traditionellt årsmöte utan några 
överraskningar, där styrelsen förblev oföränd-
rad, ekonomin var god och likaså kaffet och 
bullarna efteråt. Mötet avslutades med att 
Göran ”Coop” visade ett par magasin med 
Olle Englunds diabilder. Det blev en 
nostalgisk tripp med bland annat en massa 
flygbilder som visade Åmål från ovan. 
 
       
 
 
 
      Olle i sin glans
                daga                  dagar som ekonomi- 
      chef på Håkanssons 
      Foto: Privat 
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Dagens gästkrönikör 

 

   
    

      
 

Brutus Östling  –  en av världens 
bästa fågelfotografer 
Brutus Östling är välkänd för de flesta av oss som 
håller på med foto. Han är naturligtvis mest känd 
för sina fågelbilder. Bilder som vi vanliga amatörer 
bara kan drömma om. När Brutus gick i 
högstadiet, närmast bodde han i mörkrummet på 
skolan men sedan gick det tjugo år innan han åter 
tog upp fotograferandet. Då var det inte fåglar 
utan undervattensfoto som gällde. Året var 1997 
och det var fortfarande analog fotografi, den 
digitala var ännu i sin linda. Att han halkade in på 
fåglar var mer av en slump, när han var i Florida 
för att göra reportage om grott-dykning. Han 
besökte Everglades där han råkade ta några 
bilder på en grönhäger. Brutus visste inget om 
fåglar vid den här tiden men blev så begeistrad 
över hägerns lite lustiga utseende att han beslöt 
sig för att ta reda på mer om fåglar. 
Fotograferandet ändrade nu inriktning från under 
vatten till över vatten och då framförallt fåglar. 

 
Fågelfotograferandet gick inte så över sig i början. 
Objektiven Brutus hade räckte inte till. För att få 
bra bilder måste man komma riktigt nära insåg 
han snart. Tidigare hade Brutus använt Nikon 
men vid den här tiden släppte Canon sitt EF 600 
mm f/4 med bildstabilisering så då blev han 
Canonfotograf istället. Nu kunde han komma 
riktigt nära och dessutom ha bildstabilisering och 
autofokus. 
2005 gav Brutus ut sin första fotobok ”Mellan 
vingspetsarna”. Det var egentligen inte Brutus 
avsikt att bli professionell fotograf men boken kom 
förmodligen vid rätt tidpunkt och gavs ut även i 
USA och Storbritannien. Sedan dess har han 
kunnat försörja sig på naturfotografering. En lång 
rad böcker följde sedan och en lång rad priser och 
utmärkelser. 

 
Många av böckerna är utgivna på Brutus eget 
bokförlag Symposion. Under mer än tjugofem år 
arbetade han nämligen som bokförläggare innan 
han blev professionell fotograf. 
Hur bär han sig då åt för att få sina fantastiska 
bilder? Det går naturligtvis inte att bara traska ut i 
skogen och hoppas på det bästa. Många bilder är 
tagna från gömslen runt om i världen. En del är 
tagna på ställen där det finns mycket fåglar 
naturligt eller där det är känt att en viss art håller 
till. Brutus har också flera gömslen vid sin bostad 
där många av hans bilder är tagna. Sedan krävs 
tålamod, tålamod och åter tålamod i jakten på den 
perfekta bilden. 
Om man vill läsa mer om Brutus och samtidigt 
kunna ta del av hans fantastiska bilder skulle jag 
rekommendera inköp av boken ”Konsten att 
fotografera fåglar och andra djur – Version 2.0”. 
Boken innehåller mängder av råd och tips för att 
få bra bilder och då inte bara på fåglar. Man kan 
säga att det är en otroligt vacker handbok i 
fotograferandets konst. Köp den! Ni kommer inte 
att bli besvikna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text Göran ”Coop” Karlsson       Bilder: Brutus Östling 

  
Som vanligt, en initierad och trevlig text som är 
författad av Göran ”Coop” Karlsson.  
Tusen tack Göran!   
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Och med detta….. 

 

Fototävling 

 Höstens mötesdatum 

Styrelsemöte 
 Spreewald 

 Redax                                                                       

 
 
 
 
Styrelsen hade sedvanligt möte i början på 
sommaren. Vi har varit i kassörens stuga vid 
några tillfällen och så även denna gång. Vi 
hade ett antal saker som diskuterades under 
överinseende av vår ordförande, som ibland  
hade vissa svårigheter med att hålla ordning 
på oss. Bland annat beslutade vi om en ny 
tävling, fotoutflykten och vi fastställde även 
mötesdatum för hösten. Allt detta finns att 
läsa på olika platser i skivan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen på Åkes sommarstugeveranda  Foto ”Coop” 

 
 
 
 
Nu är det sommar, för tillfället har vi 28° i 
skuggan. Därför tycker styrelsen att det 
passar bra med en tävling med tema: 
Årets Sommarbild 
Denna tävling blir motsatsen till den förra vi 
hade (då var det vinterbilder, nu är det 
sommarbilder). Däremot är det samma regler 
som gäller, d v s bilderna ska vara 
påsiktsbilder med måtten 30 x 40 cm med 
eventuell passepartout.  Som det även antyds 
i rubriken ”Årets Sommarbild” vill vi att 
bilderna ska vara tagna 2021. Inlämning 
kommer att ske senast vid mötet 7/10 2021. 
Max 3 bilder per fotograf.  
Observera att bilderna ska vara monterade, 
med måtten 30 x 40 cm, med eller utan pp. 
Det betyder att bilden i sig kan vara i vilken 
storlek man vill, från 2x2 cm upp till 30x40. 
Huvudsaken att bilderna är monterade så att 
storleken är 30x40 cm. Anledningen till detta 
är hanteringen när vi skickar bilderna. 

 
 
 
 
Åter igen: Spreewald! Styrelsen pratade om 
resan till Spreewald ännu en gång, 
förhoppningsvis ska detta vara den sista där 
den här diskussionen kom upp. 
För att vara så säkra som man nu kan vara, 
så har vi beslutat skjuta upp resan ett år, dvs 
till hösten 2022. Den här gången är det skarpt 
läge som vi sa i lumpen, så nu ska det ske. 
Om det inte fungerar, tack vare pandemin, då 
kan man nog sluta planera resor framöver för 
lång, lång tid. Preliminärt datum är 17-24 
september. Se gärna Visirskivan nr 3-2019. Vi 
kommer i god tid att återkomma med både tid, 
pris, resplan, hålltider mm. Men gör gärna 
både en mental samt skriftlig anteckning i den 
egna almanackan, för en sak är klar; Det är 
värt vartenda öre att åka dit.  

 
 
 
 
 
På styrelsemötet pratade vi även lite grand 
om hösten och beslutade även att fastställa 
mötesdatumen. Programpunkterna kommer i 
nästa utgåva av Visirskivan, men datumen är: 
 

16/9,   7/10,   28/10,   18/11,   9/12  
Som vanligt träffas vi på Hemvärnsgården. 
 
 
 
 
 
slutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotosommar nu när 
sommaren äntligen kommit.    
Ha’ de’ 


