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w w w . h y s s n a f o t o k l u b b . s e med Rune och Ingela

Ordförande har ordet...

Tage Danielsson lär ha sagt att 
”Något som man måste 
uppskatta hos småbarn är att de 
inte går omkring och visar upp 

fotografier av sina föräldrar”. Vi kanske inte 
visar så mycket bilder av våra eventuella barn 
på klubbmötena men det kan illustrera hur 
svårt det kan vara att veta hur en bild 
uppfattas av andra. När man själv granskat en 
bild tiotals gånger och kanske till slut blivit av 
med referensramarna för vad man tycker om 
bilden kan det vara värdefullt att få en annan 
bedömning. 

Här fyller tävlingarna en viktig uppgift! Det är 
trots allt inte poängen som är viktigt utan att 
man hittar sin egen stil och bilder man själv är 
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w w w . h y s s n a f o t o k l u b b . s e

Nästa dag anlöpte vi hamnstaden Pireus i 
Grekland. Vi åkte buss till Aten där vi
besökte Akropolis som ligger på en hög klippa 
med fin utsikt över hela staden.
I klassisk tid var Akropolis ägnat åt stadens 
gudinna Athena.
Då fanns där även en staty av henne i guld och 
elfenben.
De antika ruinerna är starkt hotade av bland 
annat luftföroreningar och det pågår ständiga 
restaureringar.

Nästa dag anlände vi till Kusadasi i Turkiet. Där 
fanns ett stort utbud av affärer
och alla ville sälja förstås. En försäljare påstod att 
han hade billigare väskor än Ullared.

Klockan sjutton kastade vi loss igen mot nästa 
mål som var Chania på Kreta där vi landsteg 
på morgonen.

Dagen efter var åter en heldag till sjöss innan vi 
var tillbaka i Rom efter en varm och solig resa på 
sammanlagt nio dagar.

                   Resenärena Rune och Ingela.

nöjd med. Att en bild vinner eller kommer på 
fjärde plats säger ju inte så mycket om bilden i 
sig, det är bara ett genomsnitt av vad alla tycker. 

Att bara ta bilder som hamnar bra i tävlingar 
leder kanske bara i längden till likriktade bilder 
utan någon egen själ? Själv tycker jag bara det 
är roligt när man kan se på bilden vem som har 
tagit den, det betyder att det är någon som har 
hittat sin stil.

Så ta chansen nästa gång vi har månadstävling 
att få din bild bedömd, och var aktiv i att ge 
kritik på andras bilder, så hjälper vi varandra till 
bättre egna bedömningar! 
 
Stefan



En rundresa i östra Medelhavet Program våren 2014

◉ 13 JANUARI 18.30
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Digitalt
Bildvisning: Öppet för förslag
Fikavärdar: Ann-Cristine - Ingemar

◉ 3 FEBRUARI 18.30
Årsmöte i Hyssna församlingshem
Klubben bjuder på fikat denna afton...
Se ruta intill

◉ 3 MARS 18.30
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Svart / Vit digital bild
Bildvisning: en bild - en berättelse
Fikavärdar: Reine J - Thomas H

◉ Lördag 15 MARS
JUBILEUMSFEST
Se programblad - mer info kommer.

◉ 7 APRIL 18.30
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: Sandra Freij - Modebilder
Fikavärdar: Arne S - Torbjörn H

◉ 5 MAJ 18.30
Månadsmöte på Lygnern
Månadstävling: Jubileumsbilder
Utflykt: Båttur med ISA på Lygnern

◉ Hemliga resan 6 - 8 juni 2014
Mer info kommer inte…

◉ Höststart i Augusti
Månadsmöte hos Bertil Larsson
Plats: Hestrebacken Sjösala Hajom
Bildvisning:
Fika: Klubben bjuder på korv med bröd
Datum meddelas senare…

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
ansvaret - byt med någon annan
på listan.

På våra månadsmöten
har vi närvarotävling

var annan gång påsikt
var annan gång digitalt

Härmed kallas du till

Årsmöte
3 februari 2014 kl 18.30
I Hyssna församlingshem

Efter sedvanliga förhandlingar
blir det prisutdelning 
samt bildvisning av

Peter Ringström
Bröllop / Porträttfotograf

Eventuella motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast

14 dagar före årsmötet

VÄLKOMNA

Styrelsen

En rundresa i östra Medelhavet.

Den tjugonde oktober 2013 gick vi ombord på 
Navigator of the Seas.
Det femton våningar höga fartyget skulle ta oss 
på en sju dagars kryssning i östra delen av 
Medelhavet.

Dagen innan flög vi till Rom och väl framme var 
det en äldre man i ressällskapet
som hade försvunnit. Det blev ett intensivt 
letande.

Man har ju hört talas om Hundraåringen som 
försvann men nu var det en nittioåring.
Efter flera timmars sökande återfanns han 
välbehållen.

Efter sightseeing och övernattning i Rom åkte 
vi med buss till hamnen i Civitavecchia,
där det stora fartyget väntade. Efter minutiös 
säkerhetskontroll och ifyllande av papper 
hit och dit fick vi äntligen våra boardingkort. 
Korten skulle också användas som nyckel 
och betalkort ombord på det helt kontantlösa 
fartyget.

Efter en god natts sömn i vår fina hytt anlöpte 
vi hamnstaden Messina på Sicilien,
där var det promenadavstånd till centrum.

Nästa dag tillbringades till havs och vi kunde 
välja mellan många olika aktiviteter.
Man kunde gå på gym, bada i någon av 
bubbelpoolerna, simma i lite större pooler,
sola, spela minigolf, åka skridskor, klättra på 
klättervägg, eller spela bort alla sina
pengar på casinot med mera. Klockan arton 
varje kväll serverades middagen.
Servicen var perfekt - man behövde inte ens 
lägga sin servett i knäet själv.

Därefter visades olika shower och en 
eftermiddag såg vi en mycket fin show
på isbanan med professionella artister.



Tävlings-ledningen har ordet... Inbjudan till 60 - års jubileumet

För dig som vill tävla med din bilder nu i vår
finns det två stycken tävlingar att lämna in 
bilder till. 
RIFO och Viskadalstävlingen.
Till RIFO kan man lämna in bilder till följande:

Riksfotoutställningen
Grupp A:
Kollektion påsikt 2 - 5 bilder, längsta sida 30 x 40 cm 
inklusive passepartout.

Grupp B:
Kollektion digitalt 2 - 5 bilder. Bilderna skall vara
jpeg format med längsta sidan 2000 pixlar.

Bildexpo
Enstaka påsiktsbilder i svartvitt / eller färg.
Max 4 monterade bilder per deltagare i formatet
30 x 40 cm.

Digitalsalongen
Enstaka digitala bilder i svartvitt / eller färg.
Max 4 bilder i jpeg format med längsta sidan
2000 pixlar.

Ungdomsutställningen
Enstaka digitala bilder i svartvitt / eller färg.
Formatet skall vara jpeg med längsta sidan
2000 pixlar.
För ungdomsutställningen gäller max 25 år.

Bilder till RIFO skall vara inlämnade senast 31 jan

Väljer du att tävla i Viskadalstävlingen finns det
fyra klasser att tävla i.

Klass A:
Kollektion om 3 bilder digitalt.
Klass B:
Kollektion om 3 bilder påsikt.
Klass C:
Enstaka bild digitalt.
Klass D:
Enstaka bild påsikt.

För regler och format när det gäller 
Viskadalstävlingen. Kontakta tävlingsledningen.

Inbjudan
Hyssna Fotoklubb fyller 60 år

Detta firar vi i Hyssna Bygdegård
Lördagen den 15 mars 2014 

med start kl. 19.00

För det facila priset av 100 kr ingår...
Mat, dryck, ett glas öl / vin 

underhållning samt en historisk återblick.

Vi hoppas Du med respektive / vän kan och vill 
komma denna kväll och då anmäler Er senast 

den 15 februari 2014

Anmälan emottages av:
Ann-Christine, 0320 - 478 29, 

ada_carlsson@hotmail.com

Irene, 0320 - 334 36, 
gustafssonirene@telia.com

50 - tals kläder är önskvärt en kväll som 
denna...

Under hösten har vi som vanligt deltagit i 
Mark- och Göteborgsmästerskapet.  

I Markmästerskapet, som bedömdes av Mats 
Stenholm Mullsjö FK blev resultatet för Hyssna 
följande:

I påsikt färg tog Leif Flydén en brons. Diplom 
gick till Ann-Christin Carlsson och Ingela 
Olofsson.

Svartvitt påsikt vanns av Paulina Bohlin med 
Håkan Ahlmkvist på andra plats. Diplom togs 
av Ingela Olofsson och Ingemar Olsson.

Digital klassen vanns av Ingela Olofsson.

Sammanräkningen ger i klass A: Hyssna 26 
Kinna 28, i klass B: Hyssna 38 Kinna 8 och i klass 
C: Hyssna 12 och Kinna 34 poäng.

Efter den sammanlagda poängen kom 
vandringspriset att hamna i Hyssna.

Göteborgsmästerskapet hade i år bedöms av 
Moa Karlberg.

Göteborgsmästare blev Gunnar Aus.

För Hyssnas del blev det ett diplom till Leif 
Flydén för bilden ”Isa”. Två diplom togs av 
Ingemar Olsson dels för en svartvit kollektion 
”Källa ödekyrka” och ett för påsikt färg med 
titeln ”Grässtrå”

Nu i januari är det dags för att lämna in till RIFO 
(Riksfototävlingen), där våra ungdomar 
deltagit med stor framgång. Dags för oss äldre 
att visa oss också. Tävlingsbestämmelserna har 
gått ut via mail.

                 Ulf Arnell och Ingemar Olsson

Västsvenska Foto Expon redovisas på
Abecita Konstmuseum lördag den 8 mars



Så började det en gång i tiden... Ny i klubben...

Hej!

Mitt namn är Torbjörn Hagberg och jag är 44 
år. Är sedan ett par år bosatt i Borås. Jag har i 
skrivande stund varit med på två möten i 
klubben och känner redan att jag har hittat 
rätt. Hyssna fotoklubb verkar vara en klubb 
med driv framåt och som inte räds nya 
strömningar. Detta ser jag som mycket 
positivt.

Det hela började med…
Min fotografiska bana började i slutet på 80-
talet, närmare bestämt 1987, då jag tog med 
mig mammas Instamatic till Liseberg och 
skulle fotografera Lena Philipsson. Bilderna 
jag fick tillbaka från labbet var väl inga 
höjdare rent bildmässigt. Lena PH i form av en 
liten prick mitt i bilden. Men jag fick blodad 
tand och sedan detta år har stunderna varit 
många då jag haft kameran med mig på olika 
upptåg. Jag kom tidigt på att det var 
människor jag var intresserad av att få med på 
bild. Mina kompisar vande sig ganska fort vid 
att jag alltid hade kameran med. Till mer eller 
mindre förtjusning bör tilläggas.

Fotorörelsen blev ett lyft…
Mitt intåg i fotoklubbsvärlden startade 1994, 
då jag gick med i Fotoklubben Pan i Göteborg. 
Med detta intåg fick jag se en hel del bilder 
jag inte hade sett förut. Den ena naturbilden 
perfektare än den andra. Själv gjorde jag 
några tappra försök, men det slutade alltid 
med att jag fotograferade människor runt i 
kring mig. 
Intresset för svart/vitt startade även vid denna 
tidpunkt. Jag gick ett par kurser och lärde mig 
att framkalla och kopiera. Efter detta blev jag
storkonsument av Tri-X och otaliga timmar  
spenderades i mörkrummet  på Fotohuset i 
Göteborg framöver.

Jag hann även med ett par år i Riksförbundet 
Svensk Fotografi´s styrelse innan jag drabbades 
av det som många andra…barn, husköp, karriär 
inom arbete osv.

Avslutningsvis…
Fotograferandet fick ligga lite på is under ett par 
år. När jag i slutet på 2009 tog upp min hobby 
igen, hade en hel del hänt. Den digitala eran 
hade mig helt gått förbi. Jag köpte film till min 
”analoga” Nikon F4 och fortsatte som inget hade 
hänt. 
Jag har nu sakta men säkert fasats in i den 
digitala tekniken och tar idag mina bilder med 
en liten kompaktkamera. FUJI X10. En lätt liten 
kamera som oftast hänger med hängandes fram 
på bröstet.  Omslagsbilden till detta program-
blad  fotograferade jag på Stora Torget i Borås. 
En kall, men fin dag i mars 2011.

Hur jag började fotografera!

Nu ska jag berätta för er hur jag började med mitt 
stora intresse för fotografering. Det var så här att år 
2004 så åkte jag och en kompis till USA för att träffa 
våra intressanta vänner som var indianer och 
bodde i ett indianreservat i Wyoming. Jag hade 
med min analoga kompaktkamera och tog många 
intressanta kort på detta nya land och som jag 
aldrig hade besökt. Det var massor att fota men 
kände att jag inte fick till det ordentligt

När jag kom hem så bestämde vi att vi skulle åka dit 
nästa år också bara vi hade sparat ihop och så blev 
det. Samma år tidigt i Mars träffade jag Leif och han 
visade sin stora värld som han fotat med en 
systemkamera. Sagt och gjort han visade mig den 
stora fakta affären i Mölndal som hade allt inom 
foto. Där köpte jag mig en liten Minolta kompakt.

Nu blev det ingen resa pga. sjukdom men jag hade 
ju Leif och en digitalkamera. Min värld hade öppnat 
sig för en intressant resa framåt utan att jag visste 
detta då.

 Nu kunde jag ju fota allt litet som smått och jag 
höll på nästan både natt och dag. Det var så jätte 
kul. Vi åkte och fotade över allt för allt var ju så nytt 
för mig och så underbart.

En dag år 2005 fick vi se en annons i Metro om en 
fototävling där man kunde skicka in bilder. Jag 
skickade in bilder och tänkte inte så mycket mer på 
det .

När det kom ett mail om att min bild var uttagen 
med 99st andra bilder. Dessa 100 bilder var de 
enda som skulle gå vidare av flera 1000 bilder.

Nu skulle det röstas och sen skulle det utses en 
vinnare. De som inte fick priser skulle få bli utställda 
i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Jag hade många som röstade på mig men det 
räckte inte till pris. Men jag var jätte nöjd över att 
få vara med på alla dessa utställningar med min 
bild det var mitt pris. Jag var själv nere i Nordstan 
i Göteborg och kollade på alla de 100st bilderna 
och blev fotad ihop med min.

Gissa om jag var stolt.. Jag som aldrig hade tävlat 
med mina foton förr. Och på den vägen är det, 
mer fototävlingar har det blivit sen dess och jag 
har fått många diplom att hänga på väggarna 
men aldrig något silver plakett. 

Nu är kameran en 5 d Mark 2 så visst har det 
utvecklat sig genom åren och jag har lärt mig 
oerhört mycket genom de Fotoklubbar jag nu är 
med i, + Fotosidan och mycket annat.

Jag har även lärt mig hur Photoshop funkar och 
sett hur bilderna blir både bättre och sämre. Jag 
har haft några utställningar här i kommunen och 
nu en Hemsida där jag säljer kort att skicka och 
sätta på väggen. Men några stora affärer blir det 
inte men jag ser och hör att mina bilder är 
omtyckta.

Och att fota idag är också min meditation och 
det är då jag mår som bäst när jag och Canon är 
ute på våra äventyr.

Text o Foto . Irene Gustafsson



Älgjakt i Attsjö. Text och Foto: Anders Davidsson

Andra måndagen i oktober är en av de 
premiärdagar vi årligen har i Sverige, då börjar 
älgjakten. På lördagsmorgonen före älgjakten 
packar vi bilen och åker sedan de 23 milen till 
Attsjö, en liten by några mil öster om Växjö. Det 
är Lennart Henrikson, Jörgen Henrikson och jag 
undertecknad. Denna gången var också David 
Henrikson med. Väl framme i Växjö stannar vi 
till vid en stormarknad för inköp av mat. Dels 
handlar vi för mathållningen under fem dagar 
men dessutom så handlar vi en massa godismat 
för den stora älgfesten på tisdag kväll, då 
kommer hela jaktlaget på besök. När vi så 
småningom kommer fram till Lennarts torp, 
Ryholm, då känner vi oss som ”grabbarna på 
Fagerhult”. 
Lördag eftermiddag och söndag förmiddag 
går åt till att reka i terrängen och ”spåra av” 
skogsvägarna, finns det någon älg här i 
skogen? Troligen är det inte mindre älg i år än 
förra året. Vid mitt första pass förra året såg 
jag tio älgar som lugnt gick och betade ute på 
ett stort hygge. Av dessa blev sedermera tre 
älgar skjutna. 

Måndag morgon med tidig frukost, 
huvudrätten som vanligt havregrynsgröt med 
vaniljfil. Det är mumma för en jägare. Kaffet 
kokar och mackor lagas till. Tar fram 
studsaren, komradion, hörselskydd och 
givetvis kameran. Lennart och jag har som 
tradition att fota mycket under jakten men vi 
filmar också mycket. Jo just det, filmar. Ni har 
väl inte missat den funktionen i era kameror? 
På väg ut till passet, det är halvskumt, råkallt 
och dimman ligger tät. Man ser konturer 
överallt som liknar älg men man vet ju att det 
bara är inbillning. Solen stiger upp och 
dimman lättar något. Inget händer förutom 
att jag hör ett antal orrar som kluckar en bit 

bort. Lite senare börjar de flyga lite kors och 
tvärs runt mig, då ser jag att det även är tjädrar 
som flyger. En del sätter sig i trädtopparna strax 
intill mig.

Plötsligt börjar hunden Sixten skälla, nu är det 

älg på gång. Jag hör på radion att det är 
både tjur, ko och kalv som varit synliga. 

Något skymtade till i bortre kanten av 
hygget, jag ser ett älghuvud fladdra fram 
och tillbaka och det kommer mot mig.  
Älgen kommer lite lågt ned så jag ser bara 
huvudet och ett rejält horn. Jag lyfter 
studsaren, nu ser jag hela tjuren som 
kommer springande på hygget. I kikarsiktet 
kan jag lätt räkna taggarna, en två tre, en 
två tre. Aj då, en sextaggare och den får jag 
inte skjuta! I dessa skogar finns det en så 
stor och välväxt älgstam att vi får bara skjuta 
tjur med sju taggar eller mer.  Dagen blir 
eftermiddag och ett nytt område  skall 
drivas av. Mycket älg är inne i ”såten” och till 
slut fäller vår hundförare en niotaggare. På 
tisdagen fortsätter jakten och många älgar 

är synliga men inte i skottläge. Efter den 
gemensamma korvgrillningen mitt på dagen 
fortsatte jakten. På nästa pass fick jag se en ko 
med kalv i mossen strax intill mig, efter c:a en 
timma kom kalven i skotthåll och då small 
det!

På tisdag kväll är det dags för den stora 
älgfesten. Jägarna samlas i ladan för 
välkomstdrink och en av kvällens 
höjdpunkter, långfilmen. Lennart har efter att 
antal timmar hemma på kammaren fått fram 
en film, på c:a 20 min, som handlar om jakten 
från förra året. Filmen är varvad med en hel 
del filmklipp och många stillbilder. Allt är 
taget av Lennart och mig. Det är mycket 
uppskattat och alla tycker det är jättekul att 
se sig själv, det blir många muntra skatt.

Andra måndagen i oktober nästa år är det 
dags igen.

                                                                                      


