
 
 

Vellinge Fotoklubbs Fotogruppträffar med olika special intresse:  
Ansvarig är Leif Wollard (0705-71 23 50) leif.wollard@gmail.com 
 
 
Aktion-Sport gruppen: 
Gruppen fokus ligger på att fördjupa sitt kunnande inom sportfotografering och olika aktion 
relaterade händelser. Genom att besöka sportevenemang och stödja varandra i hur man tar lämpliga 
bilder för att utrycka fart och viktiga moment inom sporten. Vid bildgenomgångar ge feedback på 
varandras bilder. 
Kontakta gruppledare: Jackie Wahrgren (0705-45 72 70) wahrgren@hotmail.se 
 
……………………………………................................................................................. 
Arkitektur/Stadsmiljö gruppen: 
Genom fotovandringar i olika arkitektoniskt intressanta miljöer, både urbanska och lantliga, 
tillsammans hitta de optimala fotovyerna för att skapa efter var och ens formkänsla och konstnärliga 
ambitioner. Vid bildgenomgångar ge feedback på varandras bilder. 
Kontakta gruppledare: Kjell-Åke Holmgren (0730-33 43 22) kjellake.holmgren43@gmail.com 
 
………………………………………………………………......................................................... 
Dokumentärfoto gruppen: Hänt i Vellinge Kommun. 
Här får deltagarna möjlighet att tränga in i dokumentärfotograferandets olika utrycksmöjligheter för 
att skapa den rätta känslan inom detta specialområde som visa förlopp, trender och skeenden i 
samhället, verklighetssituationer samt dokumentera för framtiden. Vid bildgenomgångar ge feedback 
på varandras bilder. 
Kontakta gruppledare: Kjell-Åke Holmgren (0730-33 43 22) kjellake.holmgren43@gmail.com 
 
............................................................................................................................. 
Foto vandring/månatlig: 
Detta är för de, som i grupp, vill utveckla sitt fotograferande mer allmänt. Här ges tillfälle både 
intressanta Fotovandringar och social samvaro. Efter foto vandringen, för de som har tillfälle, samlas 
vi oftast på ett fikaställe/kafé. Några dagar efter foto vandringen träffas vi i vår klubblokal och . 
diskuterar bilderna i positiv anda – Vi lär av varandra. 
Kontakta gruppledare: Jackie Wahrgren (0705-45 72 70) wahrgren@hotmail.se 
 
Jackie ombesörjer  utskick till samtliga medlemmar, där det framgår: 
Tid vid samåkningsplats samt tid vid fotoplats. 
Ingen anmälningsplikt – man kan bara komma – och ansluta sig på angiven plats och tid. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Fågel gruppen: 
Detta är en driven och kunnig grupp med lång erfarenhet som vet var de intressanta fågelplatserna 
är och hur man bäst hanterar olika fotosituationer på fotovandringarna. Vid bildgenomgångar ge 
feedback på varandras bilder. 
Kontakta gruppledare: 
Mats Stafström (0705-30 21 30) mats.stafstrom52@gmail.com 
Leif Lundquist (0701-84 99 46) leif@lundquist.be 
 
……………………………………………………………….........................................................  
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Natur gruppen: 
Naturgruppens inriktning är intresset för natur i olika former, både djur, växter och landskap, och hur 
man bäst dokumenterar detta i medvetet skapade bilder för att kunna visa naturens skönhet och 
storslagenhet i olika former. Vid bildgenomgångar ge feedback på varandras bilder. 
Kontakta gruppledare: Rolf Ingemansson (0705-35 11 18) rolfingemansson45@gmail.com 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Porträtt gruppen:  
Grunder och praktiskt porträttfotografering, studiobelysning, blixthantering, ljussättningsmodeller, 
både i vår studio och utomhus, för att skapa intressanta och uttrycksfulla porträtt. Vid 
bildgenomgångar ge feedback på varandras bilder. 
Kontakta gruppledare: Lennart Hansson (0705-32 33 66) lennart.hansson@ayus.se 
 
………………………………………………....................................................................... 
Tävlingsfoto gruppen:  
Här jobbar vi mycket med vad kännetecknar en bra tävlingsbild och vad man ska tänka på inför en 
tävling. Genom bildiskussioner i grupp utveckla vår känsla för vilka parametrar som är viktiga i bilden 
och vilka strömningar som finns inom detta område. Vid bildgenomgångar ge feedback på varandras 
bilder och stötta varandra inför tävlingar. 
Kontakta gruppledare: Tomas Hansen (0707-32 36 22) tomas.hansen@comhem.se 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Generellt gäller 
Totalantalet per grupp är begränsat till 8 personer inkl. gruppledare. 
Vår nuvarande klubblokal är inte ändamålsenlig för flera personer – gruppledare har testat. 
Därför måste vi tillämpa kölista när en grupp är fulltecknad. 
 
Kö-listan: 
När det ges tillfälle t.ex. vid återbud -  kan du få en möjlighet att prova på 1-2 ggr. 
Därefter försöker vi bilda grupp 2  - och där någon i gruppen  fungerar som gruppledare. 
För att starta upp en ny grupp med specialintresse – behövs en kontaktperson/gruppledare. 
Hör av dig så vet vi var intresset finns. 
Bild diskussion – grupp. 
Bildspel med ljud – grupp. 
Djur – grupp. 
Familjefoto – grupp. 
Makro - grupp 
Mobilkamera/Video samt INSTA gram grupp. 
Saknas  ”ditt specialområde”? 
 
Hör av dig så vet vi var intresset finns. 
Kontakta: Leif Wollard (0705-71 23 50) leif.wollard@gmail.com 
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