Fotovänner i Ystads Fotoklubb!
Så är vi igång med klubbverksamheten igen. Riktigt trevligt att mötas igen. Tur med vädret
hade vi vid torsdagens traditionella höststart med utefotografering. Temana blev Grönt och
Ystad som hamnstad. Därpå kaffe och bildvisning av flera av medlemmarna.
Sommarens väder har ju varit lite prövande för en fotograf – först värmen som väl fått de
flesta att lojt vägra kröka avtryckarfingret (digitus index, det är väl det som menas med
digitalfoto?). Själv måste jag erkänna att jag närmast drabbats av paralysis digiti indicis. Inte
många bilder blev det…
Sen kom regnet – elektronikfiende nr. 1.
Som sagt – sommaren genomliden och nu väntar en härlig höst med mycket plåtande,
förhoppningsvis.
Och som vanligt ett välmatat klubbprogram med många intressanta fotografer och bilder.
Glöm inte att vi alltid välkomnar spontanvisning av bilder – massor!
Vi ser också fram emot att möta våra vänner från Jernbanernes Fotoclub i Danmark och
Fjälkinge Fotoklubb den 27 september i Ystad i vår gemensamma tävling
Trekantkonkurrence. Jag hoppas att många av er medlemmar kommer att delta då. Visst ska
vi vinna tävlingen, men viktigast är väl umgänget med likasinnade entusiaster från våra
vänklubbar!
Vi laddar också för höstens Trekamp (mycket med 3 att hålla reda på!) som går av stapeln i
Eslöv i år. Digaltävlingen där har ju temat Grön, så bilderna från höststarten kan komma väl
till pass! Klasserna svart/vitt och färg-påsikt är utan tema. Även här siktar vi förstås på att
vinna. Hybris? Nej, jag litar på att ni har datorerna fulla av mästerliga bilder (”tävlingsbilder”
som Lars-Håkan kallar dem).
På initiativ av Riksförbundets nye ordförande Nils-Erik Jerlemar har nu Skånedistriktet
återuppstått. Vår klubb har i högsta grad bidragit genom att Ragnar, Arne och Lars-Ola
deltagit i uppstartsarbetet och Håkan Fredén har välvilligt ställt upp för klubben och ingår nu
som ledamot (sekreterare) av interimsstyrelsen. Namnet på distriktet är Skånes Fotoklubbar.
Ystads Fotoklubb har (som första klubb!) anmält sig som medlem i distriktet. Vi ser fram
emot att Skånes Fotoklubbar framför allt kommer att verka för att klubbar åtar sig att
arrangera Skånefoto. Än så länge har Skånes Fotoklubbar ingen hemsida men finns på
Facebook.
Slutligen – välkomna till spännande bilder och samtal på höstens klubbmöten!
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