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Redaktör: LISBETH HANSSON, gplisbeth@gmail.com

Ordföranden har ordet
Efter den intensiva fotoperiod som sommaren är för
de flesta är det nu dags för
samling inför hösten. Under
våren var det stort fokus
på att klara av Västsvenska
Fotoexpon, ett stort arrangemang som roddes hem
med många deltagare. Vi har dragit flera lärdomar av detta och ska försöka sammanfatta detta inför liknande åtaganden
i framtiden. Vi hade bra placeringar i Viskadalstävlingen och en rik resultatskörd i Rifos
ungdomsutställning vilket känns mycket
roligt. Styrelsens arbete har fortgått med att
bland annat se över stadgarna. Vi driver på

STYRELSEN

arbetet med en ny hemsida och vi har en
jämställdhetsplan på gång efter det arbete
som gjorts under vintern.
Vi har fått en större bredd i medlemsskaran
med fler och fotografiska inriktningar vilket
märks tydligt på de bilder som kommer fram
vid våra tävlingar. Det ger inspiration till nya
bilder.
Tillsammans med stort deltagande på möten
och arrangemang känns det att vi har bra
driv i klubbens verksamhet. Låt oss fortsätta
i denna positiva atmosfär och fördjupa oss
i det som samlar oss i klubben, en passion
för fotografering och bilder.
Stefan Lindh

TÄVLINGSLEDNING
Börje Ohlsson

0320-391 51

Ulf Arnell

0320-396 69

PROGRAMGRUPP

Stefan Lindh, ordf.

0320-391 31

Rune Olofsson, sekr

0320-392 51

Caj och Åsa Wessand

0703-40 96 26

Börje Ohlsson, kassör

0320-391 51

Arne Salomonsson

0708-62 00 59

Ann-Christin Carlsson

0320-478 29

Leif Flydén

0320-395 42

Suppleanter: Paul Pude och Joachim Rolk
MEDLEMSAVGIFTEN betalas senast den 31 mars till bankgiro 909-4418
Vuxen		

300 kr

Ungdom		

150 kr

Familj		

500 kr

Studerande

150 kr

Hemsida: hyssnafotoklubb.se
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Program hösten 2012
13 AUGUSTI 18.30
Månadsmöte hos Bertil Larsson.
Plats: Hestrebacken Sjösala Hajom.
Bildvisning: Bertil Larsson.
Fika: Klubben bjuder på korv och bröd.
3 SEPTEMBER 18.30
Årsmöte i Hyssna församlingshem.
Månadstävling: Digitalt.
Bildvisning: Johan E Klippinge.
Fikavärd: Kajsa-Lena Arnell/Håkan Almkvist.
1 OKTOBER 18.30
Månadsmöte i Hyssna församlingshem.
Månadstävling: Påsikt.
Bildvisning: Ivar Edvinsen.
Fikavärd: Leif Flydén/Arne Salomonsson.
5 NOVEMBER 18.30
Månadsmöte i Hyssna församlingshem.
Månadstävling: Digitalt.
Bildvisning: Moa Olofsson.
Fikavärd: Börje Ohlsson/Birgit Olsson.
3 DECEMBER 18.30
Månadsmöte i Hyssna församlingshem.
Månadstävling: Påsikt.
Bildvisning: Öppet för förslag
Fikavärd: Moa Olofsson/Ingemar Olsson.
7 JANUARI 2013 18.30
Månadsmöte i Hyssna församlingshem.
Månadstävling: Digitalt.
Bildvisning: Öppet för förslag.
Fikavärd: Nicklas Nuland/Åsa Wessand.
Under hela året förekommer månadstävling
(utan närvaroplikt).
Varannan gång påsikt, varannan gång
digitalt.

Detta ingår i fikaansvaret:

Införskaffande av kaffe, tepåsar, bitsocker
och tilltugg (bröd, smör och pålägg eller
dylikt).
Kaffekokning.
OBS! Diskning och städning efter mötet
ingår också.

OBS!

Om du inte kan komma den dag du har fikaansvar – byt med någon annan på listan.

KINNA FOTOKLUBB
inbjuder Hyssna fotoklubb
till följande arrangemang:
8–9 SEPTEMBER (lördag/söndag)
åker vi söderut och utforskar Lund
med omgivningar. Planerat är att bo
på vandrarhem.
Anmälan senast 1 september.
21 OKTOBER (söndag)
gör vi en dagsutflykt, vart bestämmer vi i september.
29 OKTOBER (måndag)
inbjuder vi medlemmarna i Hyssna
fotoklubb att visa bilder på vårt
månadsmöte.
Leif Elmgren, Kinna FK
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Västsvenska fotoexpon 2012

Grattis Reine!

Klass A – Enstaka bild – digital, färg/svartvitt
Liten silverplakett, 6 poäng
Reine Johnsson – Västra Marks framtid
Diplom, 2 poäng: Paulina Brolin – Brudnäbb
Visning: Reine Johnsson – Tigerhopp och Golf

Klass C – Enstaka bild – påsikt, svartvitt
Diplom, 2 poäng: Ann-Christin Carlsson – Vattenlek,
Caj Wessand – Jag vågar och Slöja

Klubbplacering
Skara FK

34

Hyssna FK

14

FK Pan

21

Borås FK

13

Mariestads FK

16

Varbergs FK

11
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Rifo – Ungdomsutställningen 2012

Grattis paulina!

Klass B – Silverplakett

Klass B –Bronsplakett

Klass B –Visning

Brudnäbb

Höst

Gungande flicka

Jag är 18 år och har fotograferat ”på riktigt”
i cirka två år.
Jag har en Nikon D5000, 18-105 mm objektiv
och ett Manfrotto stativ (treben).
Eftersom jag mest tycker om ögonblicksbilder har jag inte så stor använding av stativet,
det är ju inte något man bär med sig överallt.
Det är inte ofta jag går ut i skogen bara för
att fota utan jag passar på att ta med kameran när jag till exempel ska till kyrkan, på en
utflykt, passa barn eller till kompisen.
Som ni kanske redan har läst och förstått
tycker jag mycket om att fotografera barn,
helst under tre år, de är så spontana.
Annars gillar jag att fotografera djur, detaljer
(exempelvis en stege på bryggan, holken i
trädet, brödet i korgen etc).
Är inte så mycket för fina solnedgångar eller
blommor i trädgården.
Om jag haft ett annat objektiv skulle detta
förmodligen varit mer intressant.
Jag försöker skapa en känsla i bilderna och

Klass B – Bronsplakett

På sin vakt

bryr mig därför mycket om själva motivet.
Jag är inte så fotografiskt teknisk (än), men
jag tror att jag är ganska bra på att se vilka
bilder som går hem (hos juryn).
Jag har en fotoblogg:
http://lifeisgood.blogg.se/
Paulina Bohlin
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Medlemsreportage

Text och bilder: LEIF FLYDÉN

Storlom med ungar.

Mina lommar
Lommen har i alla år varit min favoritfågel. När jag som barn fiskade och badade
tillsammans med min far i Sandsjön, såg
vi den ofta majestätiskt glida fram och på
kvällarna kunde vi höra dess skrik ända hem
till gården.
Sedan urminnes tider häckar lom i våra sjöar
och tjärnar. Storlommens skrik är välkänt och
ger en känsla av ödslighet och mystik.
Jämställda föräldrar
Den häckar i sjöar med klart vatten och
fiskar främst i den egna häckningssjön. Det
primitiva boet är ofta beläget i vattenbrynet
på en mindre holme. Dess belägenhet gör
det känsligt för skillnader i vattennivå, till

Matdags för smålommen.

exempel vid ymnigt regn eller i sjöar som
regleras för vattenkraftsproduktion. Oftast
lägger honan två ägg och föräldrarna ruvar
i skift. Ruvningstiden är cirka fyra veckor. Under de senaste sju till åtta åren har lommen
i snitt fått strax under en unge per år. På
1970- och 1980-talen var försurningen ett
hot mot lommens existens. Genom systematisk kalkning av sura sjöar har småfisken
kommit tillbaka vilket gynnat lommen.
På senare år har mink utgjort ett hot mot
häckningen genom äggplundring.
Årets lomunge i vår sjö är den första på tre
år.
Lommens beteende, att inte röja sitt bo
genom att smyga ner i vattnet vid annalkande fara är till stor nackdel. Om en fiskare
bestämmer sig för att stanna på platsen i någon timma går inte lommen upp på äggen
förrän besökaren är på behörigt avstånd.
Ofta har besökaren inte ens märkt lommen.
Flyttar i grupp
Lommen är en skicklig simmare och dykare
men på grund av benens placering, långt
bak på kroppen, rör den sig klumpigt på
land. Oftast har den ett eget revir men på
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hösten samlas flera fåglar inför flytten söderut. Jag har som mest iakttagit tolv lommar
på en gång.
Numera bor vi nära vår sjö och jag har stor
möjlighet att observera och fotografera
lomfamiljen. Förmånen att få ”bo i gömslet”
gör att man lär känna arten på ett helt annat
sätt. Lommen har exempelvis olika läten, ett
som talar om när den dyker, ett annat vid
matning av ungen samt ett varningsläte.

Rapport från Hemliga resan 2012

Fotografering av allt från parning till ”vaktavlösning” i redet och matning av ungar har
blivit möjligt.
På senare år har även den mera sällsynta
och starkt hotade smålommen intresserat
mig. Det blir långa resor för att studera och
fotografera denna fantastiska fågel.
Leif Flydén

Text och bilder: MOA OLOFSSON

Deltagarna i årets hemliga resa njöt av grillat och potatisgratäng.
Eftermiddagssolen sken över församlingshemmets parkering när vi alla stod lutade
över våra kartor. Vart ska vi sätta krysset i år,
tro? Någons kryss hamnade i djupaste Småland och någon annans hamnade utanför
Alingsås. Sedan hoppade vi in i våra tre bilar
och gav oss iväg, med packning till bristningsgränsen och förväntansfull stämning.

Några timmar och ett antal gissningar senare
kom vi äntligen fram till destinationen: Håverud i Dalsland.
Mysigt och välstädat
Vandrarhemmet såg lite halvdassigt ut på
utsidan, men när vi kom in möttes vi av
mysiga, välstädade rum och ett fräscht kök.
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Ingen hade tid att se sig omkring särskilt
mycket mer, utan vi packade upp och
bänkade oss på altanen. Äntligen spred sig
grilldoften och alla åt så det stod härliga till.
Till efterrätt blev det rabarberpaj, vilket
uppskattades.
Olika aktiviteter under lördagen
Vi fick också ett uppdrag: att ta en bild med
temat Våga. Temat kunde självklart tolkas
mycket olika. Dessutom skulle vi välja ut tre
bilder från resan som vi ville visa upp för de
andra innan morgondagens slut.
På lördagsmorgonen hade vi alla lite olika
aktiviteter på gång. Några bestämde sig för
att utforska det närliggande naturreservatet,
medan andra åkte och hälsade på AnnChristins syster Marie-Louise som råkade ha
sommarstuga bara några minuter därifrån.
Det märktes i alla fall att vi var en fotoklubb;
alla hade sina kameror till hands och ljudet
av slutare som öppnades och stängdes
hördes överallt.
Framåt eftermiddagen samlades vi åter vid
vandrarhemmet för tipspromenad. Frågorna
bestod av bilder som tillsammans skulle föra
tankarna till en viss person, ett årtal, ett land
eller ett kameramärke.
Frågorna var svåra och frustrationen stor,
speciellt över de där kameramärkena som vi
ändå borde kunna.
Sedan var det dags för bildvisningen. Först
visades bilderna från temat Våga upp och
Linnea tog hem vinsten med sin vackra bild.
Därefter visades övriga bilder och vi förundrades över hur olika bilder vi tagit.
Supersöt katt blev fotomodell
På söndag förmiddag var det dags för
hemfärd med många stopp på vägen. Det
första vid en skola efter bara några minuters
bilfärd. Tydligen hade det funnits en liten
blomma där för åtta år sedan. Klubbens
blomsterintresserade blev som fnattiga, men
efter att ha genomsökt området femtioelva
gånger fick vi ge upp.

Ett trädgårdsbesök ingick i utflykten.

Nästa stopp blev i Sunnanå där vi inspekterade svartbyggena. Här tog vi också avsked
av Caj, Åsa, Reine och Carina.
Vi andra fortsatte mot Dals Rostock där vi kikade in hos en trevlig kvinna vid namn Karin
som glatt visade oss sin ateljé, lilla butik och
supersöta katt (som självklart skulle fotograferas). Vi beundrade också trädgården bredvid och en del av oss fick även med sig några
plantor hem. Här fanns massor av vackra
blommor och djur, bland annat en stor snok
(som även den skulle plåtas, så klart).
Och så pannkakorna förstås
Till sist mumsade vi, traditionsenligt, i oss
av Britt-Maries goda pannkakor. Vi svängde
även in vid Dals Rostocks lilla, lilla stationshus. Huset var byggt likadant som ett annat
stationshus, men hälften så stort. Vi beundrade och fotade den gulliga byggnaden
innan vi fortsatte vår färd hemåt, alla nöjda,
glada och med proppfulla minneskort.

