YSTADS FOTOKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2019
Ystads Fotoklubb har under året haft nitton klubbmöten inräknat en grillkväll vid Ystads hamnplan, som avslutade
vårsäsongen. Under året har vi haft tre utflykter, var av en, på Kristihimmelfärdsdagen, gick till Dalby Hage och
Trollskogen i Torna Hellestad och lockade 10 deltagare. Sedan gjorde vi en ny utflykt i juni till Tjärö utanför
Blekingekusten med Elsebet Borg som färdledare. Det var en lyckad dag med 7 deltagare. Höstutfärden gick till Degeberga
hembygdspark och till Forsakar och då var det 12 som deltog i den.
Styrelsen, som under det gångna året haft sju sammanträden, har bestått av ordf. Bengt Svensson, v. ordf., sekr. Arne
Hansson , kassör Christer Pålsson, samt Ragnar Andrén och Kerstin Svensson. Suppleanter har varit Åke W Karlsson
och Curt Karlsson. Medlemsantalet var under året 54 st, fördelade på 40 fullbetalande, 12 stödjande och 1 hedersmedlem
och 1 ungdom. Klubbträffarna har besökts av i genomsnitt av 21 personer.
Vi har deltagit i fem externa tävlingar under året. Rifo, Trekantskonkurrance, Närkampen, Trekampen och Riksförbundets
Klubbtävling. Femton av våra fotografer deltog i Trekantkonkurrence, som Jernbanernes FC arrangerade. I den tävlingen
placerade vi oss sist eller på tredje plats som låter lite bättre.
Trekampstävlingen med Vellinge och Eslövs fotoklubbar arrangerades av Ystads FK. I tävlingen deltog vi med 95 bilder av
14 fotografer. Tävlingen vanns totalt av Vellinge FK med god marginal. De vann samtliga klasser. Vi placerade oss på andra
plats . Av våra individuella placeringar blev Lars Håkan Hansson 3:a i digitalklassen, Ragnar Andrén 5:a och 10:a, Arne
Hansson 9:a. I färgklassen blev Arne Hansson 5:a och 8:a, Göran Andersson 6:a, Sten Ahrén 10:a och 12:a. I sv/v klassen
kom Ragnar Andrén 5:a, Erling Pedersen 12:a och Olle S. Lundgren 13:e.
I Rifo deltog 15 fotografer från klubben och 10 av dessa placerade sig i prislistan. Placeringar: Grupp A Kollektion påsikt:
Accept Lars-Håkan Hansson. Grupp C Enstaka påsikt: diplom Olle S. Lundgren accept ArneHansson två st och Håkan
Fredén en st. Grupp D Enstaka Digital Silvermedalj Lennart Broberg. diplom Erling Pedersen, accept Christer Ryhming,
Curt Karlsson tre stycken, Erling Pedersen, Sten Ahrén och Tommy Wahlberg.
Den nya tävlingen, Närkampen, mellan sydöstklubbarna Österlen, Sjöbo och Ystad arrangerades detta år av Simrishamn.
Sjöbo segrade knappt före Ystad med Österlen på tredje plats.
I Trekantstävlingen som avhölls i Köpenhamn blev vi sist eller på tredje plats som låter lite bättre.
I Rifos klubbtävling uteblev den fina placeringen vi fick i fjor och vi placerade oss långt ner på resultatlistan.
Vi har haft fyra bildbedömningsuppdrag under året: Tidaholm, Mariestad, Askersund och Sjöbo.
På klubbkvällarna har vi haft kurs i bildutveckling i samarbete med Medborgarskolan. Under våren och hösten har vi
också fortsatt med kursen i fotografiets historia. Den har vi hållit under sex torsdagskvällar mellan våra klubbmöten. Där
studerade vi fotografiets och bildens olika skeden och fotografer i dess utveckling. Bengt Svensson var ledare för kursen.
Intressant och lärorikt. Under hösten har vi också haft en kurs i ” Lightroom/photoshop”, under tre kurstillfällen, samt en
kurs i bildkritik under fem kurstillfällen.
Vi har ett årligt utbyte med Österlens FK. Den 23 oktober gästade 14 av våra medlemmar Simrishamn. I den
återkommande tävlingen mellan klubbarna blev det en klar vinst för vår del. Bildbedömare var redaktör Bo Olsson från
Simrishamn.
Hamnprojektet fortsätter att dokumentera Ystads hamn under ledning av Sten Ahrén och detta har under året tills vidare
resulterat i ett bildspel, en bok, en utställning samt två arbetsstipendier, ett från Hamnstyrelsen och ett från NFFF på
vardera 5000:- och nu förtsätter vi på nästa etapp.
Två utställningar har vi haft en under våren och sommaren på restaurang Zara med våra jubileumsbilder och en under
hösten med bilder från ”Hamnprojektet” på Biblioteket.
Arne Hansson
sekr.													Bilagor

