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Ordförande har ordet
Året har präglats av RIFO, i vart fall första halvan
och sen lite eftersläckning på det. Det var en erfarenhet som vi och jag inte vill vara utan även om
det periodvis var lite kämpigt! Summeringen som
du kan läsa om inne i tidningen ger lite mer »kött
på benen« kring hur vi klarade uppdraget.

Alla behövs, bara att träffas och prata och visa bild
ger tillfredställelse i vår utveckling. Vill du ändra
eller komplettera vår inriktning, så hör av dig till
styrelsen. Vi tar emot förslag.

Vår ramverkstad är unik...

Vi fick en guldmedalj och några kronor i överskott
för jobbet så vi får vara nöjda och glada för det!
Några duktiga fotografer utmärkte sig som vanligt Kursverksamheten är viktig och den fortsätter
och fick priser för sina fina bilder. Hurra för dem, vi som vanligt att vara en stomme i våra träffar. Har
du inte varit med i någon kurs än så tveka inte att
andra får ta nya tag inför 2018.
anmäla dig till någon av alla dem som klubben erbjuder.
Alla är lika välkomna att delta i vår
En del av de föredragshållare som vi bjudit in har
klubb, oavsett du tävlar eller ej.
givit oss info om fototeknik och motivval som fungerar som kurser ibland.
Tack alla ni som hjälpte till med olika insatser före Vår ramverkstad är unik bland landets fotokluboch under RIFO- dagarna i maj. Det glömmer vi
bar, vi är en av få som har en sådan tillgång med
aldrig.
att kunna montera bilder. Tänk på att om du vill
skapa bilder i vårt datarum så finns där tillgång till
de senaste inom fotoprogram med mera.

Årets Linslöss är som vanligt omväxlande med blandade bilder från våra
medlemmar.

Årets Linslöss är som vanligt omväxlande med
blandade bilder från våra medlemmar. Dock saknar jag fler fotografer som lämnat in sina bilder till
redaktionen. Lämna in en bild så kommer den med
Tävlingar inom foto är inte viktigt i vår utveckling i tidningen.
men kan i bästa stunder ge inspiration och impul- Det är inte många tidningar som har en sådan geser att bygga på för den som vill, det ger då chan- nerös ordning. Nå, vi är glada för att det blev en
sen att känna att vi kan och bör kämpa vidare. Alla tidning även i år.
vi som är med i klubben är olika, men vi kan tillStort tack till redaktionen för allt arbete.
sammans hjälpas åt och sporra varandra till att bli
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR HELA
duktigare fotografer.
STYRELSEN GENOM LEIF ERIKSON.
Alla är lika välkomna att delta i vår klubb, oavsett
du tävlar eller ej.
Linslöss utges av ABF Fotoklubb
www.abffotoklubb.se

Packhusgatan 10
styrelsen@abffotoklubb,se

451 42 Uddevalla

Foto framsida: Kappseglingen. 300mm, 1/400s, f/7.1, ISO 100 – © Lars Gleby. Foto sid 3, Fyren och kritväggen.
168mm, 1/500s, f/10, ISO 100 – © Lars Gleby. Foto baksida: Antelope Canyon – © Fridolin Hellmig.
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Överst: Påfågelöga på åkervädd. Underst: Liten starfamilj
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Geting

Humlebagge

Blåvinge

© Ann-Marie Genne
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Överst: Vattenspegel, Hållö. Underst: Paus Costa Brava.
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Överst: Vattenspel. Underst: Kultur.

© Agneta Svantesson
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RIFO, Riksfotoutställningen
Riksfototräffen 19-21 maj 2017

Text Göran Gärberg

Vid träffen 2015 fick jag frågan om ABF Fotoklubb Ett 50-tal paket från fotoklubbar runt om i landet
kunde hålla i träffen 2017.
”landade” i vår studio för att sorteras och packas
Jag hänsköt frågan till styrelsen samma år och den om för de olika jurygrupperna och bildklasserna.
Viktigt var också att jaga sponsorer, till priser,
skyltar och diverse utlägg och skärmar då museets
är för smala att visa kollektioner på. Här hittade
Sture Svennberg rätt storlek i kommunens förråd.
Jurypersoner anlitades också för de redovisningar
som skulle ske. Ett nog så stort jobb för dessa med
hundratals bilder att gå igenom.

© Bo Niklasson

Det gick förvånansvärt lätt med Uddevalla kommun som ställde upp på båttur med »Gustafsberg«
samt informationsmaterial som gästerna fick med
sig tillsammans med namnskylt vid registreringen
på fredagen. Enligt tidigare program startar fredagen med någon aktivitet och där kom båtturen in.
Ett mycket uppskattat inslag med Leif Eriksons fina
guidning och naturligtvis – det fina vädret. Vilket
bestod under alla dagarna. Tack för det.

ansåg det lämpligt med tanke på att ABF Fotoklubb
För gästerna hade vi bokat en guidning av vårt fina
har sitt 40-årsjubileum 2017.
Till Malmö, som hade träffen 2016, gjordes en presentation som ett bildspel av bilder från våra
medlemmar.
Blev av styrelsen utsedd till projektledare och bildade en grupp med Ronny Johansson, Christer
Johansson, Sture Svennberg och Leif Erikson.
Vi hade ett möte en gång i månaden ungefär och
viktigast var att i god tid tillfråga Bohusläns
Museum om lokaler. De var naturligtvis redan
igång med sin egna planering men vi fick till slut
hörsalen, Hyllan och Spisrummet under de tre
dagar evenemanget skulle pågå.
Från Riksförbundet hade vi uppbackning hela tiden
och jobbade efter deras ”lathund” som var till stor
© Stig Gustavsson
hjälp.
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Bohusläns Museum. Den stördes något av att
brandlarmet gick igång!

Vi engagerade även Stefan Edman som höll ett
mycket intressant föredrag innan gästerna fick
snygga till sig inför lördagens festmåltid. Denna

© Bo Niklasson

Fredagens kväll var en buffé bokad på hotell
Carlia. En mycket uppskattad och omfångsrik
måltid med trevlig personal.
Lördagen började med invigning av Riksfototräffen
av Agneta Riddar som även visade bohuslänska
bilder.
En stämma, årsmöte, avhölls också i ett par timmar innan bildredovisningarna började.

avhölls i hotell Carlias »Grotta« lördag kväll.
Som brukligt delades det ut ett antal utmärkelser
av vår förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar.
Några landade även i ABF Fotoklubb.

Söndagen började med att vår medlem
Katja Hellmig presenterade sitt fotoprojekt som
handlade om fisket. Både med utställda bilder och
digital projektion. Ett arbetsstipendium upprättat
av Riksförbundet för Svensk Fotografi.

Utställningarna för kollektioner, enstaka bildgruppen och ungdomsgruppen var uppsatta i Spis- Sedan följde ytterligare redovisningar av
rummet där även allmänheten hade tillträde.
kollektioner, enstaka digitalbilder och ungdomsbilDessutom hade vi ordnat så att digitala bilder
der. Träffen avslutades efter lunch.
rullade på en skärm på Hyllan. Både från nationella Under dagarna/kvällarna arbetade Stig Gustafsson
och Bo Niklasson som fotografer för framtida
och internationella salonger/tävlingar.
dokumentation.
Lunch och kaffe intogs på restaurang Kajkanten
Tack även till övriga som ställde upp och gjorde
och folk verkade nöjda med det också.
detta till en minnesvärd helg!
För den som inte deltagit i dessa träffar kan
nämnas att var och en anmäler sig till vad de
vill vara med om, utflykt, äta med mera.
Dessutom görs en förbetalning för dessa.
Mycket bra för bokning av luncher, kaffe,
middag med mera.
Bildredovisningarna, med en av oss anlitad
juryperson, som tolkar bilderna är det mest
intressanta och lärorika under dessa dagar.
© Stig Gustavsson
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Bilder från RIFO
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Bilder från RIFO

© Stig Gustavsson
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Vänster:
Överst: Samling
Underst: Asfalt på G
Höger:
Överst: Haby Bad
Underst: Båten
© Leif Erikson
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Överst: Vård av sitt yttre, Pyreneerna
Mitten: Centrum Uddevalla
Underst: Vägkant

Till höger: Att bygga ett bo

© Berit Kjönsberg
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Överst: Lugnt vatten. Underst: Kvinna med envis hund. Överst th: Restenäsbron.
Nederst th: Kungsportsavenyen. © Eddie Sundgren
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Utkik – EF24-105mm f/4L IS USM, 105mm, 1/100s, f/11, ISO 1250.

Munkedalska landskapet – EF24-105mm
f/4L IS USM, 58mm, 0,3s, f/22, ISO 100.

Havstensklippan –
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di
VC USD G2, 150 mm, 1 250 s,
f/5, ISO 640
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Lekfull rast – EF24-105mm f/4L IS USM, 95mm, 1/100 s, f/11, ISO 1250. Kamera: Canon 6D.
© Ann Marie Lövheden Höög
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Överst: Nashville besök på Grand Ole Opry

Underst: Paus på piazzan
© Berith Johansson
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Ripris
© Sören Larsson

Hästidyll
© Nils-Ove Carlén

Midnattssol i Nordkap
© Dennis Arvidsson
21

Linslöss 2017

22

Linslöss 2017

Överst tv: Hockeyglädje. Underst: Sommartankar.
Överst th: Blixten. Underst: Turistbyrån i dimma.
© Berith Olsson
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Årstidernas charm
Varje årstid har sina speciella fåglar och djur som
man fokuserar på och detta är verkligen en del av
charmen med just årstiderna.

att skriva räcker gott, för det är verkligen en vacker
fågel och ju mer man lär sig om den ju unikare blir
den. Sidensvansen häckar i norra Sveriges barrskog
Jag kan inte förstå dem som hela tiden vill ha som- och under häckningen så är deras främsta föda
insekter.
mar med klarblå himmel för hur roligt hade det
varit som naturfotograf.
Nu under vinterhalvåret så är de något som man
kallar för strykfågel bland ornitologer.
Jag kan inte förstå dem som hela tiden Detta innebär att de inte är flyttfåglar i den egentliga meningen som vi först tänker på när vi hör
vill ha sommar med klarblå himmel…
ordet flyttfågel.

Nu står vintersäsongen snart för dörren och utö...något som man kallar för strykfågel…
ver förhoppningsvis vackra vintervyer så innebär
det att sidensvansen som är en av mina favoritfåglar dyker upp igen.
När vi hör ordet flyttfågel så tänker vi på arterna
Som ni förstår så behöver det inte vara spektaku- som likt turister drar söderut till värmen men så
lära arter för att man skall njuta tillfullo utan en art gör inte sidensvansarna.
De flyttar bara när bären som födan består av
som sidensvansen räcker gott. Det är nästan fel
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vintertid börjar tryta i deras hemområden. Sidensvansarna som kommer ner till oss kan faktiskt
Som den gången när polisen i Västerås
vara så långväga gäster som från både Finland och satte två sidensvansar i en fyllecell...
Ryssland. Dessa fåglar låter vackert och är mycket
fina att se på och ibland så är de även roliga. Ja,
det är kanske fel att säga att någon som är överför- Turligt nog så är det sällsynt att sidensvansarna får
friskad är rolig för det är just vad sidensvansarna
i sig så mycket jästa bär så det blir berusade.
kan bli ibland.
Ibland kan det som är både tragisk och dråpligt bli
ganska så roligt när man ser på det hela med lite
avstånd. Som den gången när polisen i Västerås
De flyttar bara när bären som födan be- satte två sidensvansar i en fyllecell så de fick sova
står av vintertid börjar tryta i deras
ruset av sig innan de släpptes.

hemområden.

Vi kommer säkert få njuta av sidensvansarnas
upptåg under vintern då de alltid brukar dyka upp i
De blir helt enkelt berusade av alkoholen som kan rikligt antal.
ha bildats i de jästa bären, trots att naturen har
Det finns flera bostadsområden i Uddevalla som
rustat dem bra för att klara av alkoholen. Deras
har rönnbärsträd där bären är något av en favolever är extremt stor och den motsvarar ungefär
ritföda för dessa fåglar. Jag tröttnar aldrig på att
8 - 9 procent av deras kroppsvikt vilket nästan är
fotografera sidensvansar som bollar med rönnbälite svårt att sätta i perspektiv.
ren likt ett fotbollsproffs innan bäret snabbt slinker
Detta gör att de kan klara av stora mängder med
ner i halsen.
alkohol och de förbränner den mycket snabbt.
Tyvärr så händer det ibland att det blir stora fylleslag då fåglar somnar på marken, har svårt att flyga
eller att de helt enkelt inte kan bedöma avstånd.

Bild och text Ingemar Petersson
Ingemar är först och främst naturfotograf men
håller också föreläsningar och skriver artiklar
om djur och natur.
Kända bilder är bland annat den vita älgen och
värmlandsbilder som han rönt stor framgång
med.
www.ipnaturfoto.se
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Överst: Vy mot kommunhuset
Vänster: Stjärnflocka
Höger: Kvarnfallet, Mölndal
© Christina Tornham
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Morgongymnastik

Mystiskt ljus i Vardö
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Uddevalla

Valön
© Gunilla Hjerne
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Överst tv: Herrestadsfjället. Underst: Queens Garden.
Överst th– Painted Ladies. Underst: Frieden.
© Fridolin Hellmig
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Smögen – Nikon D 7100, Nikon 16-85, f/6.3, 1/1000s, ISO 100

Ramsvik. Nikon D7100, Nikon 28-300, f/10, 1/200 S, ISO 100
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Lysekil – Nikon D7100, Nikon 16-85, f/6.3, 1-800 S, ISO 100

Vägerödsdalar – Nikon D7100, Nikon 28-300, f/8, 1/320s, ISO 200. © Gunilla Hägg
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Tv Överst: Ramsvik
24-70/2,8, 70mm, 1/125s, f/13, ISO100, Pentax K1
Mitten: Lada i dimma
24-70/2,8, 43mm, 1/400s, F/7.1, ISO 100, Pentax K1
Frost
24-70/2,8, 38mm, 1/1600s, F/3.5, ISO 100, Pentax K1
Nederst: Lunnefågel
500/6,3, 500mm, 1/125s, f/6.3, ISO100, Pentax K3
Th Överst: Please help us
50-135/2,8, 135mm, 1/125s, F/3.5, ISO 100, Pentax K5
Nederst: Vallmo
16-50/2,8, 50mm, 1/600s, F/2.8, ISO 100, Pentax K20D
© Göran Gärberg
35

Linslöss 2017

Med bildberättandet i fokus
Montrar med fototeknik lyser däremot med sin
frånvaro.
– Det är bilden som är i centrum, inte tekniken.
Självklart är vi beroende av tekniken men det är
bilden som är det viktiga, förtydligar Eva.

Camilla Grönbladh från Moderskeppet föreläser
om att skapa en egen fotobok.

Att lyfta bild och bildberättande utanför storstäderna kändes snart ganska angeläget för Eva när
hon flyttade från Stockholm till Norrköping för fyra
år sedan. Hennes idé att starta en fotofestival föll i
god jord hos kommunen. Även andra aktörer som

– Stå stilla!
Klockan är strax över åtta en lördagsmorgon i
oktober. Två mörka gestalter skymtas i foajén till
Hallarna, ett kulturcentrum i Norrköpings centrum.
De visar sig vara självaste Eva Lindblad och Jenny
Lindberg, eldsjälarna bakom fotofestivalen
»Spegla« som går av stapeln för andra gången i år.
— Vi måste bara larma av.
Det finns fog för det, om inte annat så med tanke
på det stora utbudet av fotoböcker som står uppställda i den mysiga foajén. Alla böckerna som var
nominerade till Svenska Fotobokspriset 2017
väntar på att bli bläddrade i, och fotobokhandeln
NevaBooks är på plats med ett stort utbud.
Två timmar senare drar den andra festivaldagen
igång. Man får verkligen inte tråkigt.
Lars Dareberg, Thron Ullberg och Cato Lein
berättar om sina fotoprojekt, och vill man inte
bygga hålkameror av tändsticksaskar och andra
minst sagt okonventionella kamerahus med Lena
Källberg så är man välkommen till en intervju med Alla nominerade böcker till Svenska Fotobokspriset
Micke Berg. Även Moderskeppets frontfigurer
2017 fanns att beskåda.
Anders Jensen och Kristofer Carlsson föreläser.
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Gustaf Söderström samtalar med dokumentärfotografen Micke Berg.
Arbetets museum, som har värnat om dokumentärfotografin i många år, var snabbt med på
noterna. Nu samordnas Speglafestivalen med
andra aktiviteter så som utdelningen av museets
dokumentärfotopris och lokala fotoutställningar så
det blir en fulländad fotohelg i hela stan.

Vi har inga stora flashiga lokaler. Det är lite enkelt
men föreläsarna tycker om att det är litet. Vi är
måna om att man möts. Man sätter sig ner och
fikar, ta en kaffe, man pratar om bilder
tillsammans, bläddrar i böcker. Det är mötet som
är viktigt.

För besökaren medför det valets kval och bra
motion om man vill titta på bilder av Anna Clarén,
Alexander Mahmoud m.fl. Att det finns en karta
över stadens centrum i programbladet har sina
berättigade skäl.

Redan lördag kväll, sittandes i den så kallade
Bildbaren där olika fotografer visar små bildserier,
har jag hunnit bli övertygad om att Spegla fotofestival kommer att locka ännu mer publik nästa år.
Om det kan bli för stort så småningom?

I år räknar Eva och Jenny med ca 200 - 300
Det kan växa med samma känsla! hoppas Jenny.
besökare, vilket är fler än förra året. Debuten 2016 Det hoppas jag med för i så fall blir jag gärna
fick bra respons, både från föreläsare och publik,
stamgäst.
kanske just på grund av det relativt småskaliga
formatet.
Text och foto: Katja Hellmig
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Tv: Djävulsdans – Canon EF 50 /1,8, 50mm, 1/800s, f/5.6, ISO 6400
Överst: Spelglädje – Canon EF 75-300, 240mm, 1/100s, f/7.1, ISO 800
Underst: Stöpa-Jocke – 18mm, 1/250s, f/13, ISO 800
© Kenneth Eriksson
39

Linslöss 2017

40

Linslöss 2017

Överst tv: Att vara social
Underst tv: Piano Forte
Överst th: Kommunikation
Nederst th:
Ännu en sommar
© Katja Hellmig
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En regnpromenad

Stilla kväll i Uddevalla hamn
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T/S Britta på seglats 1 maj 2017

Gustafsberg
© Margareta Julin
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Lummer © Britt-Marie Dahle
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Solrosor © Ing-Britt Carlén
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Ramsvikslandet © Ann-Marie Genne
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