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PROGRAM VÅR / SOMMAR 2017

16 JANUARI 18.00
Uppstart hos Blommigt & Prickigt
Månadstävling: Digital
Bildvisning: Visning av placerade bilder
från Göteborgs Mästerskapet 2016
Fikavärdar:  Blommigt & Prickigt

6 FEBRUARI 18.00
Årsmöte i Hyssna församlingshem
Klubben bjuder på fikat denna afton...
Se ruta intill

6 MARS 18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: Bildspel av Torbjörn Hagberg.
Avsaknaden av ”komplementfärger och 
komposition”
Fikavärdar: Håkan A och Owe S

3 APRIL 18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem.
Månadstävling: Digital 
Bildvisning: Vår kassör Börje visar bilder.
Fikavärdar: Ulf och Kajsa-Lena Arnell

8 MAJ 18.00
Gökafton på hemlig plats...
mer info kommer.
Månadstävling: Påsikt.
Fikavärdar: Håkan grillar korv...

Resa till Österlen 12 - 14 maj
Fotoresa tillsammans med Kinna FK
Anmälan till: leif.elmgren@comhem.se
Antal platser är begränsat.

14 AUGUSTI 18.00
Uppstart hos ??????
Bildvisning: Öppet för förslag.
Fikavärdar: Någon frivillig att anmäla sig.

Vi som kan träffas 18.00 för mingel.
Ordinarie möte börjar med fika 18.30

Detta ingår i fikaansvaret:

Införskaffande av kaffe, tepåsar, socker
och tilltugg (bröd, smör, pålägg)
kaffekokning.
OBS! Diskning, städning efter mötet
ingår också.
Om du inte kan komma den dag du har
ansvar för mötet - byt med någon annan
från medlemslistan.

På våra månadsmöten
har vi närvarotävling.

Varannan gång påsikt,
varannan gång digitalt.

Härmed kallas du till

Årsmöte
6 februari 2017 kl 18.30
i Hyssna församlingshem

 
Efter sedvanliga förhandlingar

blir det prisutdelning
samt bildvisning av

Håkan Almqvist
”Det glömda rummet”

Eventuella motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast

14 dagar före årsmötet

VÄLKOMNA

Styrelsen

Ordförande: Torbjörn Hagberg  033-141704  
Vice ordförande: Ingela Olofsson  0320-392 51
Kassör:  Börje Ohlsson  0320-391 51
Sekreterare: Paulina Bohlin  0320-390 64
Ledamöter: Irene Gustavsson  0320-334 36
  Ingrid Johansson  0320-422 21
Suppleant Ann-Christin Carlsson

Tävlingsledning: Ulf Arnell   0320-396 69
  Ingemar Olsson  031-918515
  Börje Olsson  0320-391 51
Programgrupp: Ulf Arnell   0320-396 69
  Anders Davidsson  0320-395 86
  Håkan Almkvist  0301-423 68
  Torbjörn Hagberg  033-141704

Medlemsavgift: Vuxen 300 kr, studerande / ungdom 150 kr, familj 500 kr.
  Avgiften betalas senast 31 mars.

Postadress: Hyssna Fotoklubb c/o 
  Torbjörn Hagberg, Kullagatan 23, 504 58 Borås

Möteslokal: Hyssna Församlingshem, Hyssna

Bankgiro:  909-4418

E-post:  info@hyssnafotoklubb.se

Hemsida:  www.hyssnafotoklubb.se
   

      Hyssna Fotoklubb

See with your eyes, 
not your camera

And remember...

Don’t always look for ”nice”
unknown
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Telefonen ringde och Per Jessing, ord-
förande i Maritimt i Väst, frågade om 
jag ville följa med som fotograf under 
Tall Ship Regatta mellan England och 
Sverige i augusti. Tillsammans med 
fotografen Christina Kronér skulle vi 
dokumentera integration mellan ung-
domar på några av världens största 
segelbåtar. Där och då började resan 
på mitt hittills största fotouppdrag.

Den 26 augusti flög jag till London, 
sprang ikapp tiden som orsakats av det 
försenade flyget och hann som tur var 
med nästa plan som skulle ta mig till 
New Castle. Jag vinkade in en taxi och 
insåg i den stunden 
storheten i uppdra-
get jag fått. Jag skulle 
inte behöva betala 
taxin med egna 
pengar, inte flyget 
eller hotellet heller 
för den delen. Det var 
en speciell känsla när 
jag insåg att ”det här 
är mitt jobb”. 

Jag och Christina 
fotograferade hamn-
festen i kuststaden 
Blyth. Tio-tusentals besökare hade sam-
lats i den lilla hamnen för att se några 
av världens största segelbåtar. Alla båtar 
hade en fast besättning men skulle nu 
få förstärkning av ungdomar från hela 
världen. Den 28 augusti anlände flera 
hundra ungdomar, trainees, med eller 
utan sjö-vana och mönstrade på de 
olika båtarna. Jag hade blivit tilldelad 

en plats på det Holländska skeppet Mor-
genster. En tvåmastare med Regattans 
trevligaste besättning! 

Dagen efter påmönstringen, den 29 
augusti var det dags för ”Parade of 
Sail” – där de 30-tal båtarna seglade ut 
i hamnen i en lång och mäktig pa-
rad. Beroende på vilken klass båtarna 
tillhörde, A-D fick de olika starttider till 
racet. Morgenster var en av de minsta 
båtarna i klass A och startade kl. 18.00. 
Det visade sig gå ganska snabbt till dess 
att vi kände oss ensamma ute på havet. 
Båtarna valde olika rutter för att kom-
ma först till mållinjen utanför Skagen. 

Morgenster tog en 
ganska rak kurs och 
hoppades på lättare 
vindar än de som 
åkte norr-över mot 
Norges sydspets.

Livet på Nordsjön var 
en häftig upplevelse. 
Medan ungdomarna 
lärde sig att styra 
skutan, läsa sjökort 
och putsa block, gick 
jag runt på båten 
för att dokumentera 

allt som hände. En kille från Oman fick 
hjälp av en tjej från Sverige att hänga 
upp tamparna på rätt sätt. Några andra 
skrubbade däck och en tredje grupp 
klättrade i masten för att justera seglet. 
Jag var själv uppe flera gånger för att få 
med dem på bild. 

Besättning (ca 10 st) + trainees (ca 30 

stycken) var uppdelade i tre vakter, vilka 
roterade varje dag. 4 timmar på dagen 
och 4 timmar på natten hade vakten 
hand om båten. På nätterna var allt 
nedsläckt för att vi inte skulle förstöra 
nattsynen. Det gjorde att vi fick uppleva 
en fantastisk stjärnhimmel, mareld intill 
båten och se oljeriggar utanför Dan-
mark.

Förutom doften av tjära och god mat 
kunde man inte känna någon lukt ute 
på havet. Jag som trodde att havsluf-
ten skulle göra mig illamående – den 
förknippas ofta med tång och annat 
illaluktande (ja vissa av er tycker säkert 
om det). Jag blev lyckligtvis inte sjösjuk 
en enda gång under resan. Det var an-
nat än killen från England – han spydde 
konstant i fem dagar. 

På den fjärde dagen nådde vi mållinjen 
utanför Skagen. Vi var inte först, men 

det gjorde inget – det var integrationen 
ombord som var målet! Och vi hade 
minsann lyckats! 

Efter målgången åkte vi direkt upp till 
Göteborgs skärgård och lade till utanför 
Fotö. Vi slussades ut till ön med hjälp 
av Morgensters lilla motorbåt – och det 
första vi gjorde var att beställa pizza. 

Svenskarna visade stolt upp sin skärgård 
för de andra nationaliteterna. Killarna 
från Oman jämförde älgarna med deras 

”Jag vinkade in en taxi och 
insåg i den stunden storhe-
ten i uppdraget jag fått. Jag 
skulle inte behöva betala 
taxin med egna pengar, inte 
flyget eller hotellet heller för 
den delen. Det var en speci-
ell känsla när jag insåg att 
”det här är mitt jobb”

Tall Ship Regatta 2016
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kameler och killen från Tyskland var fas-
cinerad över allemansrätten som tillät 
oss att äta från björnbärsbuskarna på 
klipporna. På kvällen badade några från 
båten och några andra beställde öl från 
Morgensters egna bar (notera: den var 
endast öppen när båten låg för ankar). 
Jag redigerade klart bilderna för att 
skicka iväg dem till Maritimt i Väst och 
Göteborg och CO: Dagen efter skulle de 
visas på storbildsskärm i Frihamnen. 

Den 4 september seglade vi in under 

Älvsborgsbron och in till Frihamnen. 
Det var en häftig känsla att sitta längst 
fram i peket för att fota de andra uppe 
i masten som vinkade till åskådarna vid 
kajen. Nu väntade två dagars firande 
med parader, uppträdanden på sce-
nen och rundturer på båtarna för alla 
besökare. 

Efter ”Crew Party” på söndagvällen var 
det dags att lämna Frihamnen och de 
människor jag lärt känna under resan. 
Jobbet var slutfört och mina uppdrags-

givare var nöjda med resultatet. 11 
dagars fotograferande hade lärt mig 
mycket nytt och jag var tacksam att just 
jag hade fått förtroende att föreviga Tall 
Ship Regatta.

Text & Foto
Paulina Bohlin



Snart sommar igen...


