YSTADS FOTOKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016

Ystads Fotoklubb har under året haft tjugo klubbmöten inräknat en grillkväll, som avslutade vårsäsongen. Vi
har haft två utflykter. Vårutfärden på Kristihimmelfärdsdagen, som lockade 11 deltagare, gick till Malmö där vi
besökte det gamla Malmö och nya i form av det exploaterade Kockums området. Anette Hansson guidade oss
under hela dagen och vi fick reda på mycket om Malmö som vi inte hade en aning om. Vi var inne på Malmö Live
och fick se den fina arkitekturen. Höstutfärden blev en våt historia som inte inbjöd till fotografering och där de 8
deltagarna successivt minskade under dagen.
Styrelsen, som under det gångna året haft sju sammanträden, har bestått av ordf. Bengt Svensson, v. ordf. Åke W
Karlsson, kassör Christer Pålsson, sekr. Arne Hansson samt Ragnar Andrén. Suppleanter har varit Uno Stenfeldt
och Kerstin Svensson. Medlemsantalet var under året 56 st. Klubbträffarna har besökts genomsnitt av 18 personer.
Vi har deltagit i tre externa tävlingar.
Tolv av våra fotografer deltog i Trekantkonkurrence, som Jernbanernes fotoklub arrangerade. I tävlingen i
Köpenhamn placerade vi oss på första plats.
Trekampstävlingen med Vellinge och Eslövs fotoklubbar arrangerades av oss i Ystad och 63 st deltog i vernissagen
från de tre klubbarna. I tävlingen deltog vi med 80 bilder av 11 fotografer. Tävlingen vanns av Vellinge och vi
slutade trea. Ragnar Andrén blev tvåa i Digitalklassen där Lars-Håkan Hansson placerade sig på femte och sjätte
plats och Erling Pedersen blev sjua. I svartvita klassen blev Marianne Pedersen femma och i färgklassen placerade
sig Lars-Håkan femma och Erling sjua.
I Rifo deltog 4 fotografer, Arne Hansson, Lars-Håkan Hansson, Sten Ahrén och Uno Stenfeldt. Placeringar:
Grupp B Kollektion Digital Antagen Arne och detsamma blev Lars-Håkan i Grupp C Enskild påsikt.
En utställning på Mariacaféet där 13 av Ystads fotoklubbs medlemmar ställde ut ett trettiotal bilder . Utställningen
varade under perioden 30 januari -24 mars. Klubben har under året haft fem bildbedömningsuppdrag,
Askersunds FK, Trelleborgs FK, Åmåls FK, Kinna FK och Eksjö FK.
På klubbkvällarna har vi haft kurs i bildutveckling i samarbete med Medborgarskolan. Under våren och hösten har
vi också fortsatt med kursen, som vi startade förra hösten 2015, i fotografiets historia. Den har vi hållit under sex
torsdagskvällar mellan våra klubbmöten. Där studerade vi fotografiets och bildens olika skeden och dess utveckling
under 1800- och 1900-talet. En kurs med efterforskning och uppgiftsletande på internet mellan kursträffarna.
Bengt Svensson var ledare för kursen. Intressant och lärorikt. Under hösten hade vi en kurs i Camera raw med tre
kurstillfällen.
Vi har haft ett vårtema , ”arkitektur” och ett hösttema ”samtal” som har haft redovisning i slutet av terminerna med
6-7 deltagare varje gång.
Vi har ett årligt utbyte med Österlens FK. Den 17 november gästade sex-sju av deras medlemmar oss.
I den återkommande tävlingen mellan klubbarna blev det en knapp förlust för vår del. Bildbedömare var Tobias
Hultén. Vi har också haft en programkväll med temat ”Flickornas afton” med Kerstin Svensson som initiativtagare.
Till denna kväll hade det gått ut inbjudan till Sjöbos och Österlens fotoklubbars kvinnliga medlemmar för
medverkan. Det kom många därifrån så den kvällen var ”pojkarna” i minoritet. Mycket fina bilder fick vi se. Det är
trevligt att knyta kontakter på detta sätt.
En medlem sen 1964 (52 år), förre ordföranden och hedersmedlemmen Sven Bergman avled i augusti.
Arne Hansson
sekr.
Bilagor

Bildvisare under vår och höst 2016
Kerstin Svensson
Kerstin Svensson
Håkan Fredén
Christer Ryhming
Christer Ryhming
Christer Rasmusson
Håkan Fredén 2ggr
Bosse Lasson
Lars-Håkan Hansson
Tommy Wahlbergs
Jan Pontho
Richard Nilsson
Krister Andersson
Sten Stavshöj
Göran Gustafson
Arne Hansson
Christer Rasmusson
Hans Wachner
Kerstin Svensson
Marianne Pedersen
Kerstin Persson
Arne Hansson
Christer Ryhming
Tobias Hultén
Olle S. Lundgren
Olle S. Lundgren
Lennart Broberg
Arne Hansson

Visade film och stillbilder från en resa runt Island sommaren 2015
Film från Toscana
Bildspel ”Lustiga huset”
Bildspel ”Våren 2015”
Demonstration av insticksprogrammet Viveza
Bildspel från en flodkryssning i Portugal
Bildprogram ”Bildskrift” bilder med egna dikter.
Actionbilder från handbollens värld
Demonstrerade systemkamros olika funktioner
Belder från er resa till Jokkmokks marknad
Visade bilder från sin verksamhet
Visade bilder under rubriken ”Mitt liv som pressfotograf ”
Visade bilder från Filipinerna
Redogjorde för hur Österlens FK går tillväga när de bedömer bilder.
Visade bilder från Fyledalen och dess natur- och djurliv
Bilder från Åbergs trädgård
Bilder från Sardinien
Visade bilder som han haft i Ukraina och förhållanden i konstvärlden där.
Visade film från Strättemölla
Visade bilder från Jylland och Nordsjökusten där.
Visade bilder med kvälls- och morgonljus från Alestenar
Bildspel om Ystadsstad
Paradiset 2016
Pratade om Fridhems folkhögskola och fotoutbildningen där samt visade bilder.
Bildprogrammet ”Amazigh det berbiska folket”
En lustfylld presentation av Olle S. Lundgren
Visade två kortare bildberättelser
Visade hur man ”plockar hem” antika kartor från nätet.

Aktiva ”spontana”bildvisare
Erling Pedersen
Ragnar Andrén
Christer Ryhming
Birger Tidman
Erling Pedersen

Lennart Broberg
Sten Ahrén
Bengt Svensson
Göran Andersson
Marianne Pedersen

Deltagare i bildutställningarna
på Maria kaféet 30/1-24/3
Kerstin Svensson
Christer Ryhming
Christer Rasmusson
Ragnar Andrén
Håkan Fredén
Uno Stenfeldt
Bengt Svensson

Arne Hansson
Sten Ahrén
Göran Andersson
Erling Pedersen
Marianne Pedersen
Gunnar Browall

Lars-Håkan Hansson
Christer Rasmusson
Kerstin Svensson
Uno Stenfeldt

Håkan Fredén
Kerstin Persson
Arne Hansson
Olle S. Lundberg

Årets Klubbmästare 2016
S/v klassen

Marianne Pedersen

Dig.Klassen

Ragnar Andrén

Färgklassen

Lars-Håkan Hansson

Alla Klasser

Lars-Håkan Hansson

Trofètävlingen
2015-2016

Ragnar Andrén

