
 

 Så är det varje år inget 
konstigt med det. 
Personligen tycker jag 
att hösten är en fin 
period, om vädret visar 
sin bästa sida. Frisk 
luft, morgondagg, ljuva färger som kan bidra till 
fina bilder. Det gäller att komma upp på morgonen 
när solen går upp och utnyttja morgonljuset, det 
kan bli väldigt bra på kvällens solnedgång också, 
för inte tala om hela dagen det gäller att vara 
kreativ. Kan även vara skönt att ta ett dopp i 
någon sjö efter en skogspromenad med svamp 
och bärplockning, eller helt enkelt efter att ha gjort 
en liten fotosafari i naturen. 
Vi som bor här i omgivningarna, bor kan man säga 
i paradiset, det gäller att ta vara på det och bara 
njuta, alla har det inte lika bra som vi. 
Sommaren som nu går mot sitt slut har varit varm, 
inget regn att prata om, vilket gjort att vattennivån 
är mycket låg för tillfället i våra sjöar. En del 
brunnar har sinat vilket ställer till problem för 
ägarna, men badtemperaturen har varit förträfflig, 
det var bara att hoppa i. För egen del har det ofta 
blivit besök vid sjön Kalven med kvällsdopp som 
ibland avslutades med en fikastund tillsammans 
W-Gustav och min bror 
Jan. 
Vad har då gjorts under 
sommaren? Några av 
oss i fotoklubben var 
med karolinerna till vår 
vänort Gadebusch i 
Tyskland i månads-
skiftet juni-juli, det var 
den så kallade mynt-
festen (myntzfest) som 
sker varje år. 
 Karolinerna marsch-
erade in på festival-
området med den 
hedervärde nya fan-
bäraren i spetsen, 

nämligen vår egen redax 
Lennart Hansson och så sköt 
de en salut med sina musköter 
till publikens stora muntration, 
stiligt värre får jag säga. 
Lennart är som klippt och 

skuren till att vara fanbärare, han kommer nog 
också i framtiden att få skjuta med musköt, det 
behövs flera skyttar i ledet. 
Bluesfesten kom igång till bluesdiggarnas stora 
glädje, dit hör även jag. Fisketävlingar av olika 
slag från kanot och andra flytetyg. Ett stort fint 
arrangemang som Åmåls segelsällskap, Åmåls-
viken, höll i var SM-serien för J70 båtar. Seglingen 
varade i tre dagar och glädjande vann Åmålslaget 
på hemmaplan, fler seglingar i serien sker på 
andra orter. Jag fick det stora nöjet att få följa med 
ut med en funktionärsbåt och ta bilder, många 
bilder blev det. Kanotmaraton i Bengtsfors kom 
också igång och det brukar vara fotovänligt med 
en del dråpliga situationer. Fint och mycket varmt 
väder hade dom och bilder fick jag. 
Så kom Diggiloo på besök till mångas stora 
glädje. Så nog har vi haft en del att titta på och 
även plåta. 
Vad är kvar att göra? Ljusfesten som är i 

september där ärtkokar-
gänget Lena, Agneta, 
Morgan och Janne har 
sin gastronomiska upp-
gift.  
Så får ni inte glömma 
vår egen fotofest i 
november, som vi 
hoppas många av er 
kommer att delta i med 
att ställa ut bilder i 
gamla kyrkan. 

 
Ha det, simma lugnt så 
ses vi under hösten 

 
                  Morgan 

 

 

Hösten kommer 

sakteliga 

Redax: Lennart Hansson                 lh.amal@telia.com 
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Höstens möten 

 

På annan plats 

 

  

Fotofesten 2022 

 
 
 
 

Höstens möten är som vanligt, på torsdagar 
och vi träffas som brukligt är, på 
Hemvärnsgården kl 1800, för att se / vara 
delaktiga i programmet, varefter vi sedan 
avslutar med kaffe och något litet tilltugg.  
Eftersom pandemin verkar vara på upp-
hällningen och många är på väg att få vaccin-
dos nummer fem, borde vi känna oss trygga.  
 
15/9  
DIGITAL TEKNIKAFTON 
Ibland kan man fundera över det här med det 
digitala… Åke S och Göran ”Coop” håller i 
den här kvällen. 
OBS! Inlämning av bilder till Dalslands-
Mästerskapet. Se mer på annan plats. 
 
6/10 
RJUKAN 
Åter igen håller Göran ”Coop” i kvällen och 
visar bilder samt pratar om Rjukan. 
 
27/10 
MORGANS BLANDNING 
Morgan funderar på att visa analoga bilder, 
dvs dia-bilder, det kommer att bli en trevlig 
och spännande kväll. 
OBS! Inlämning av bilder till ÅRETS BILD 
 
17/11 
NORMANDIET 
Lars-Eric Fjellman visar Normandiet ur ett 
konstnärligt perspektiv. 
 
8/12 
LUCIA - LUSSEKUPPEN 
Till det här mötet tar vi med påsiktsbilder till 
vår Lussetävling i cup-form. Se mer på annan 
plats. 
Redovisning av tävlingen ”ÅRETS BILD” 
 
Som vanligt har styrelsen försökt få fram 
omväxlande programpunkter och hoppas att 
medlemmarna tycker likadant. Så nu är det 
bara att skriva in datumen i almanackan. Gör 
det direkt, så det inte glöms bort!  
 
 

 
 
 

 
15/9  
Den här kvällen lämnar vi bilder till DM, alltså 
DalslandsMästerskapet. Allt om tävlingen står 
i förra numret av Visirskivan. Digitala bilder; 
”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” 
Anmälningsavgiften 100 kr/deltagare betalas 
till vårt bankgiro 418-4602. 
 
27/10 
Den här kvällen är sista dagen att lämna in 
bilder till vår egen tävling: ÅRETS BILD. 
Även den här tävlingen kan man läsa om i 
förra numret, det gäller påsiktsbilder med 
måtten 30x40 cm, en till tre bilder. 
 
8/12 
Vi tar med oss max tre bilder var, påsiktsbilder 
färg eller svart-vita, gärna i max-mått 30x40 
cm och gärna monterade. Tävlingen går ut på 
att vi i cup-form tävlar med två bilder mot 
varandra och röstar fram den bästa av de två 
bilderna genom handuppräckning. Efter den 
första omgången är hälften av bilderna borta 
och vi gör omgång två på samma sätt, 
därefter omgång tre osv, till dess att två bilder 
återstår. Då tar vi finalen där vi röstar på 
dessa bilder och den som får flest röster 
vinner och fotografen får en inteckning i 
vandringspriset. 
Ju fler som tar med sig bilder, desto roligare 
blir det. 
 
 
 
 

 
Äntligen kommer Fotofesten att genomföras 
i samma omfattning som tidigare. senaste 
gången blev vi tvungna att ställa in, men nu 
kör vi. Det är hög tid att anmäla sitt intresse 
att få vara med och ställa ut. Även ni som 
gjorde det vid senaste tillfället behöver göra 
det igen. Datum 4-12 november. 
Den som tar emot anmälan är Göran ”Coop”, 
alternativt Morgan, eller undertecknad. 
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Dagens gästkrönikör 1 

 

Dagens gästkrönikör 2 

 

 
 
Text och bild: Göran ”Coop” Karlsson 
 
Diapositiv vad är det för något? 
Har ni tänkt på hur snabbt utvecklingen går 
och hur snabbt gammal teknik glöms av de 
som växer upp idag.  
Visa upp en gammaldags telefon med 
nummerskiva för en tonåring och fråga vad 
det är och hur den fungerar. Många vet inte, 
kan jag garantera. Det kanske inte är så 
konstigt trots allt. Idag finns nästan inga fasta 
telefoner kvar utan det är mobiler som gäller. 
Att gammal teknik glöms gäller naturligtvis 
även inom foto. Nyligen var yngsta sonen 
med flickvän hemma. Jag satt och höll på 
med diabilder så jag tänkte kolla om hon 
visste vad det var. Hon hade inte en aning. 
Som ung idag har du växt upp med digitala 
bilder så det är ganska naturligt.  

Tror inte så många i fotoklubben har riggat 
upp projektor och duk hemma de senaste 20 
åren. Tittar man på bilder på detta sätt idag så 
är det via datorn och tv:n. För oss som 
uppnått mogen ålder kommer det alltid att 
vara något visst med att se diabilder på en 
stor duk. Bilder som garanterat är helt 

obehandlade 
och är precis 
som de blev i 
kameran. Så 
en del blev 
kanske över- 
eller under-
exponerade 

och vissa 
helt perfekta. 
Tusen tack Göran för påminnelsen! 

 
 
Text och bild Bertil Wennberg 
 
Solvatten i Tanzania 
Jag har just kommit tillbaka från massajerna i 
Tanzania. Håller på med ideellt arbete i 
livsmedelsförsörjning, vatten och hygien. 
Utvecklingen går framåt. Det nya är Sol-
vattenbehållare som med solens hjälp värmer 
upp vatten 75 gr och avdödar sjukdoms-
framkallande bakterier, som ex kolera. 
Mycket bra utrustning som räddar många liv. 
Åmåls Fotoklubb har sponsrat Solvatten-

behållare, mössor, t-shirts och pennor till 
skolan.  

 
Vi  testade och övade på Solvattenbehållaren 
i byn Simanjiro som ligger ute på 
Massajsteppen.  
Tacksamheten och nyfikenheten var mycket 
stor när jag överlämnade behållaren. Ett stort 
tack till Åmåls Fotoklubb ropade Massajerna 
med hög stämma på maaspråk som ut-
mynnade i en sång. Mössor utdelades också. 
De passade bra i kylan där nere, med tanke 
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Och med detta….. 

 

  

Spreewald 

 Redax                                                                       

  

Diverse-spalten 

 Redax                                                                       

på att det bara är ca 15 grader på dagen. 
Vinden låg på från sydpolen och då blir 

klimatet lite 
kyligare. 

Normalt ligger 
temperaturen 

runt + 30 till 40 
grader på dag-
en. Flera satte 
på mössorna 
direkt, sam-
tidigt som de 
drog ner den 
över öronen. 
Det är lite skill-
nad på det 
som vi upplev-
er vara kyligt 
och det som 

de upplever det. 
 
Tusen tack Bertil för information och bilder, du 
gör ett fantastiskt jobb därnere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har vid ett antal tillfällen tidigare både skrivit 
och pratat om en fotoresa till Spreewald. 
Tyvärr har vi varit tvingade att skjuta fram 
resan tack vare den här evinnerliga pandemin 
som vi kallar Covid 19. 
Nu har vi däremot börjat med planeringen 
igen. Vi håller på att prata med biluthyrare för 
minibussar, båttransport (Göteborg-Kiel ToR) 

samt hotell i Spreewald och Gadebusch, 

vilket gör att vi ska kunna gå ut med en 
inbjudan i början av nästa år eller kanske 
redan i slutet av detta år. 
Preliminärt blir kostnaden ungefär densamma 
som tidigare, det vill säga mellan 5 000 – 
6 000 kronor i delat dubbelrum. Tyvärr har 
euron utvecklat sig till att bli väldigt dyr för oss 
svenskar, men med tanke på den ekonomi 
klubben har, kan vi nog se till att vi kan 

subventionera kostnaderna en del. 
Vi kommer att berätta mer när vi väl vet vilka 
kostnader som gäller och när vi fått ett 
definitivt klartecken från hotellen, båtresan 
mm. 
Preliminärt datum är 16-23 september 2023. 
En sak som undertecknad väl kan lova är att 
det kommer bli en fantastiskt fin resa, där vi 
kommer att få hundratals möjligheter till fina 
fotografiska objekt. 
 
 
 
 
 
Vill här påminna om att vi har en handfull 
medlemmar som ännu inte betalat medlems-
avgiften, nu är det hög tid att göra det. Tänk 
på att den hundralappen vi har i medlems-
avgift är en av de billigaste som någon 
fotoklubb har i Sverige. 
 
 
 
 
 
slutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotohöst och vinter när 
dessa väl uppenbarar sig.    

Ha’ de’  


