2:a året med SGF FotoOpen Fotomara!
Platsen för årets fototävling blev brukssamhället
FORSVIK nära Karlsborg i månadsskiftet augusti och
september 2012. Denna gång deltog 10 klubbvänner
från Fk Pan och Fotografiska Föreningen. Stämningen
var på topp och förväntningarna stora.

En bakgrund: SGF Open är en vidareutveckling av den
tidigare Panmaran. Efter 15 raka år av Panmaror tyckte vi
att det var dags att vidareutveckla och vidga fotomaran
inom ramen för SGF, Samarbetsgruppen
Göteborgsregionen Fotoklubbarnas och göra den till en
gemensam tävlingsplattform för medlemsklubbarna som
idag består av PAN, FFG, och Gbg:s Fk.
Ett stiligt vandringspris i form av en segelbåt som
förhoppningsvis blir ett åtråvärt objekt för de tävlande i
PAN, FFG och Göteborgs Fotoklubb framöver har också
tagits fram.
Det åtråvärda vandringspriset väntar på andra inteckningen.

Men åter till vår fotomara!
Forsviks vandrarhem mötte oss i ortens typiska byggnadsstil med faluröda trähus med vita knutar
och där vi nu bekvämt inrättade oss i våra respektive rum.
Påföljande dag lördagen började vi efter en stadig frukost med lite sightseeing i byn. Tillsammans
med vår vältaliga och kunniga guide gjorde vi en rundtur på Forsviks Bruk och fick oss till livs
intressant information om brukets månghundraåriga historia och betydelse för den framväxande
industrialismen i Sveriges. Ett liv med anknytning till såväl järnhantering som fartygsbygge och
vattenkraft!
Göta kanal har här sin högsta punkt på denna sidan Vättern och Forsvik blev då för den tiden en
livlig och viktig knutpunkt med sin närhet till Karlsborg inte minst.

Modell av ångaren Erik Nordevall så som hon ligger på Vätterns botten.

Kapten ger signal.

Tyst och stilla stävar vi fram på Dammsjön.

Före lunchen väntade också en angenäm båttur på Göta kanal med ångslupen Forsvik! Vilket ljud
och vilken skön känsla att få tuffa fram på kanalen så här! Alla njöt tror jag vid ångvisslans tjut!
Lunchen intogs på stilfulla Café Ada som tillfälligt öppnat för oss. Mycket gräs och grönt blev det,
gott och säkert nyttigt!....
Så började allvaret och fotomaran startade. Deltagarnas miner blev bistra. Sinnena skärptes och
blickarna mer fjärrskådande. Småpratet upphörde! – Hur tolka och gestalta på bästa sätt de vid
första anblicken ”omöjliga” första mottona?

Utom tävlan!

Som lite kuriosa kan nämnas att t.o.m. vännen Heinz, den inbitne analogfotografen dammat av sin
ägandes digitalkamera för att ge sig in i tävlingshetsen! Bäva månde vi andra!
En god middag intogs sedan framåt kvällen på restaurang Idas Brygga i Karsborg. Mycket och god
mat med bl.a. Vätternröding kunde avnjutas tyvärr parad med en väldigt långsam och bitvis lite slö
betjäning.
Sista dagen söndagen började åter med en god och stärkande frukost följt av fyra nya fotomotton att
fundera kring och försöka tolka på bästa sätt.
Efter en sista härlig fikapaus på mysiga och genuina ”Forsviks Café och Mat” på Baltzar von Platens
gata var dagen slut och maran över. Vi sa hej då till varandra och hemfärden mot Göteborg anträddes!
Som avslutning sänder vi alla en tacksam tanke till vår duktiga arrangör Lars O. för ett mycket lyckat
arrangemang i år också. Vi hoppas givetvis att ännu fler vill ta del av detta roliga och fotografiskt
inspirerande arrangemang nästa år!
Thomas af Ekenstam , ordf. i SGF och medlem i Pan och FFG

Annette Johansson ifrån FFG får de församlades "hängivna" uppmärksamhet.

Prisutdelning SGFFotoOpen Fotomara!
Torsdagen 10/1 samlades maradeltagarna på FFG:s januarimöte för att se vem årets jury ansett lyckats
bäst att gestalta mottona som fotograferna hade att brottas med i Forsvik.
Så här gick det…
Motto: Fritt

1. Iwona Wadolowska, PAN

2. Ulf Magnusson

3. Anette Johansson, FFG

Motto: Svagt

1. Bengt Ekeholt, PAN

2. Ulf Magnusson

3. Bengt Ekeholt, FK PAN

Motto: Flytande

1. Ulf Magnusson

2. Morgan Hansson, PAN

3. Anette Johansson, FFG

Motto: Tillsammans

1. Iwona Wadolwska, PAN

2. Morgan Hansson, PAN

3. Anette Johansson, FFG

Motto: Vaken

1. Ulf Magnusson

2. Bengt Ekeholt, FK PAN

3. Morgan Hansson, PAN

Motto: Starkt

1. Morgan Hansson, PAN

2. Anette Johansson, FFG

3. Iwona Wadolowska, PAN

Motto: Svängigt

1. Iwona Wadolowska, PAN

2. Heinz Hassel, PAN

3. Anette Johansson, FFG

Motto: Mitt Forsvik

1. Tommy Pedersen, PAN

2. Anette Johansson, FFG

3. Morgan Hansson, PAN

Bästa serier…
1. Anette Johansson, FFG
2. Morgan Hansson, FK PAN
3. Iwona Wadolowska, FK PAN

Lars Olsson (tävlingsledare), Anette Johansson SGF FotoOpen mästare, Morgan Hansson (2:a pris)
Saknas på bilden gör tredjepristagaren Iwona Wadolowska.

Årets stolta segrare Anette Johansson, FFG

Vi tackar FFG för värdskapet för prisutdelningen och tack vare Anettes seger så ber vi att få återkomma
när 2013 års SGF FotoOpen skall redovisas.
SGF FotoOpen kommer för övrigt att avgöras på de fantastiska Kosteröarna mitt i vår enda marina
nationalpark. Tävlingen genomförs någon av de sista helgerna i augusti. Vi återkommer när alla detaljer
är klara.
Glöm inte att tävlingen bara är en liten del av SGF FotoOpen. Det handlar också om att umgås, träffa
nya fotovänner, prata teknik och fotografi samt inte minst att koppla av och må bra.
Hoppas att vi ses i augusti.
Lars Olsson, tävlingsledare

