
 

Vårens möten 

 

 Ja nu är det så igen att 
vi mitt i sommaren och 
dess fröjder som vanligt 
sker detta varje år inget 
konstigt med det. Efter 
drygt två års stiltje börjar 
folk att röra på sig när det gäller resandet, det 
kan vi se på TV-kaoset på Arlanda mm. För att 
inte tala om passproblematiken. Var själv i 
Rostock Tyskland och firade påsken, en trevlig 
bussresa på fyra dagar, nu fick vi se att folk 
hade börjat att röra på sig efter stiltjen när det 
gäller resandet. För att få resa in i Tyskland var 
det som nu gällde naturligtvis giltigt pass och så 
covidintyg samt munskydd. Vi visade inget pass 
eller intyg, varken på ut- eller hemresan, 
munskydd i affärer och restauranger var det si 
eller så med. 
Så till hemmaplan, borta bra men hemma bäst 
brukar man säga och nog kan det gälla ibland. 
Åker man till Kalven eller någon annan sjö för 
att bada, så behöver vi inte pass eller covid- 
intyg och munskydd, istället kan cyklop och 
snorkel vara kul att använda. Trots att restrik-
tionerna om covid har släppts så är det inte fel 
att vara försiktiga och simma lugnt. Vi skall inte 
förringa att det är roligt att resa utomlands, själv 
tycker jag det är mycket roligt och stimulerande 
att få besöka och fota andra länder och deras 
miljöer, det gäller att ta det lagom sansat så blir 
nog allt bra. 
Glädjande är att Bluesen startat upp efter två 
års stiltje på grund av pandemin, glädjande är 
också att många av er ställde upp som 
bluesvakter vilket ger lite pengar till kassan och 
klubbens verksamhet. Så till fotandet, nog 
kommer ni väl att hitta några trevliga motiv att 
plåta i sommar, skam vore väl annars. Kanske 
kan det vara inspirerande att under tiden gnola 
på Per Gessles och Gyllene tiders stora hit ''Hej 
Hej Sommartider''. Den kom förresten ut på 

grammofonskiva 1982 och 
håller än i dag. Vi måste 
också gratulera Åke och 
Göran till deras framgångar i 
Rifotävlingen. Många av er 
har väl också läst PDs artikel 

om Solvatten och klubbens sponsring för att 
hjälpa Bertil i hans insatser att stötta 
Massajerna i Tanzania så dom får rent vatten att 
dricka. Ingen stor och märkvärdig insats men 
ändå. Det är ju Bertil som gör det stora jobbet, 
vi kan väl säga ”många bäckar små kan kanske 
bli en å”, i alla fall en liten sådan. 
Så till sist plåta på och ha en trevlig sommar och 
må gott så ses vi till höstens möten, PS har ni 
något förslag att komma med inför framtidens 
övningar, hör av er till styrelsen, vi tar gärna 
emot förslag. 
                Och som jag brukar säga ''simma 
lugnt och ha det''. 
  Morgan 
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Fototävling 

  

Redax ursäkt 

  

Olle Englunds bilder 

 

 

RIFO tävling 

 
 
 
 
 

En något underlig rubrik kan tyckas, men det 
finns fog för den anser Redax. Anledningen är 
att detta nummer av Visirskivan skulle 
utkommit långt tidigare, närmare bestämt runt 
den första juli. Det finns anledningar till att det 
blivit så, men det tar vi en annan gång. 
Hoppas i alla fall att det blir en läsvärd skiva. 
 
 
 
 
 
Vår IT-ansvarige Mathias Mattsson har under 
våren byggt upp en hemsida för Olles bilder. 
Göran Karlsson och Åke Sundelin kommer att 
bli de som gör inlägg på sidan. Just nu pågår 
alltså arbetet med att lära sig hur man gör 
inlägg så att det finns många bilder att titta på 
när sidan blir offentlig. I slutet på sommaren 
kanske vi kan gå ut med att sidan finns 
tillgänglig. Nya bilder kommer sedan att 
läggas ut hela tiden. Med tanke på storleken 
på Olles arkiv så kommer det att ta ett bra tag 
innan bilderna tar slut. Bilden vi visar här är 
från när Åmål fyllde 300 år 1943. 
Om någon är speciellt intresserad, hör av er 
till Göran eller Mathias, så kommer de att 
hjälpa er. 

 
Åmål 300 år, 1943       Foto: Olle Englund 

 
 
      Olle Englund, som  
      förutom en mycket 
      duktig fotograf, var 
      ekonomichef på  
      Håkanssons. 
      Foto: Privat 
 

 
 

 
         

 
 

Eftersom vi inte fått någon respons på den här 
uppmaningen, trots två gånger i 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. 
 
 
 
 
 
När styrelsen hade möte i juni, diskuterades 
ett antal olika saker, som brukligt är vid 
styrelsemöten. Vi beslutade att utlysa en 
tävling: ”ÅRETS BILD”. Det är påsiktsbild, 
färg eller svart-vit. Storleken skall vara 30x40 
cm inklusive ev. passepartout. Anledningen 
att det skall vara 30x40 cm är att det är 
mycket lättare att skicka bilderna. Hur stort 
själva fotot är det bestämmer du som fotograf. 
Varje deltagare får lämna max 3 bilder och 
eftersom det heter ”ÅRETS BILD”, vore det 
bra om det är ett nytaget foto, men detta är 
inte något absolut krav. Ett krav däremot är att 
bilden inte får vara belönad i någon foto-
tävling. 

 

 
 
 

Redax och övriga styrelsen vill passa på att 
gratulera Åke Sundelin och Göran ”Coop” 
Karlsson för deras fina framgångar i senaste 
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Dagens gästkrönikör 

 

Fototävling DM 

omgången av RIFO-tävlingen. Vi vet inte hur 
många av klubbens fotografer som deltog, 
men Åke blev belönad med bronsmedalj för 
en bild, ett diplom för en kollektion och en bild 
antagen för visning. Göran fick en bild 
antagen för visning. Redax reser sig och ber 
att få gratulera och det tror jag klubbens 
övriga medlemmar också gör! 

 
 

Puss, belönad med bronsplakett. Foto: Åke Sundelin 

 
 
 
 
DalslandsMästerskapen i fotografi anordnas i 
år av Färgelanda Fotoklubb. Tävlingen är 
öppen för alla medlemmar i Dals Ed, 
Färgelanda, Mellerud och Åmåls Fotoklubbar. 
Det har tidigare gått ut information om 
tävlingen, genom Åke Sundelins försorg, men 
det upprepas här: ”Fritt tema, max 3 bilder per 
fotograf, stående eller liggande bilder med 
längsta sida max 2000 pixlar, jpeg format, 
max 2,5 Mb per bild” 
Som synes är det digitala bilder som gäller 
och dessa skall vara tävlingsledaren Göran 
”Coop” tillhanda senast 15 september, 
Anmälningsavgiften 100 kr/deltagare betalas 
till vårt bankgiro 418-4602. Bilderna skickas 
sedan in klubbvis. Därefter är det redovisning 
av resultatet den 23 oktober i Färgelanda, 
tillsammans med ett föredrag av Tommy 
Söderlund. (Gå gärna in på Stories — PA 

SEIDU UM). Mer information om samåk-ning 
kommer längre fram. 
Om någon har svårt att få till exakta mått på 
de digitala bilderna, kontakta Åke Sundelin 
eller Göran ”Coop” Karlsson, så hjälper de 
dig.  

 
 
 
 
Återfota dina bilder! 
Ibland är det kul att återfota en bild som man 
tagit och att se hur något förändrats genom 
åren. Bilderna här är tagna på Öland med 30 
år emellan. Första bilderna är tagna i augusti 
1986 och de andra 30 år senare i augusti 
2016. Helst bör det vara någon person med 
för den har garanterat förändrats. Vissa motiv 
har förändrats så mycket att det inte går att 
känna igen och då är vitsen med att återfota 
borta. För kort tid mellan bilderna blir också 
ointressant. Som synes så är det under-
tecknad på första bilderna. Jag är 32 år på 
ena bilden och 62 år på den andra. 

  
      

 
 

 
 

 

Foto taget 

1976 

Foto taget 

1976 

Foto taget 

2016 

Foto taget 

2016 



4 
 

  

Och med detta….. 

 

 Sponsring 

Traktor- och Maskinträff 
Här i Åmål har ju vi som gillar att fota fordon, 
fordonsträffarna på udden att glädjas åt. Men 
det finns ett annat event som bjuder på fordon 
av ett mer varierat slag. Jag tänker närmast 
på Bengtsfors Maskin & Traktorförenings två-
dagarsevent i Gapungebyns grusgrop strax 
efter Brohögen. Denna träff anordnas under 
två dagar varje år i mitten på juli. Här kan man 
se och fota allt från mopeder till enorma 
bulldozers.  
Att gå omkring bland alla dessa olika fordon 
och maskiner är en ren fröjd även om man 
inte är en nörd. Årets höjdpunkt tyckte jag var 
att se denna enorma bulldozer i arbete och 
lyssna till ljudet från motorn. En extra krydda 
i år var att Bosse bildoktor var speaker. 
 

 
 

 
                     Text och bilder: Göran ”Coop” Karlsson        

Som vanligt, trevliga texter som är författade 
av Göran ”Coop” Karlsson.  
Tusen tack Göran!   
    
 
 
 
 
 
 
Vår medlem Bertil Wennberg, har under en 
mängd av år arbetat nere i Tanzania. Där har 
han bland mycket annat hjälpt massajerna att 
bygga fyra små mejerier och inte att 
förglömma, även ett sjukhus.  
Bertil har varit med på ett antal fototräffar och 
vi som varit där regelbundet har träffat 
honom.  
Den här soldrivna vattenrenaren är en svensk 
uppfinning och kan rena vatten så det räcker 
till en hel by. Den fungerar i vanligt solljus och 
tar död på alla bakterier och skadliga föro-
reningar och arbetar helt utan kemikalier, 
bara solljuset, men den fungerar även när det 
är mulet, processen tar bara lite längre tid. 
Det andra otroliga med den här renaren är 
priset, bara ca 1 500 kr!! Åmåls Fotoklubb är 
stolt sponsor av denna solvattenrenare. 
 

 
           Fotot lånat från PD:s digitala upplaga 

 
 
 
 

slutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotosommar nu när 
sommaren är här. 
Ha’ de’    
 

 Redax                                                                       


