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Vinnare i april ’Månadens bild’ med tema ”Former” David Arbid. 15 år. Vår
senaste medlem. GRATTIS och välkommen i klubben!

VÄLKOMMEN TILL MAJMÖTET !
Torsdag 31 maj kl. 19.00 klubblokalen BILDA, Kungsgatan 12
PROGRAM:
Resultat av Kollektionstävlignen

Jury Anders Persson redovisar sin syn på våra bilder.
Anders har även ett eget föredrag om bilden i samhället.
FIKA OCH FOTOPRAT

S t yr e l s e n h a r o r d e t :
del 5
Maj Nordgren:
Jag blev vald som ledamot i styrelsen
vid årsskiftet och försöker att aktivt delta
på klubbens möten för att lära mig mer
om bild och fotografering.

M

itt konstintresse är stort, målar lite
när lusten faller på och har gått en
del målarkurser. Intresset för bild och
foto går lite hand i hand med konst så
det är inte så konstigt att mitt fotointresse ökar. Jag gillar grafiska former,
färger och linjer men fotograferar egentligen precis allt bara det tilltalar mig. Ibland är det svårt att få människor att se det
jag ser för man vill ju förmedla en känsla med sina bilder så jag bara knäpper och
knäpper.
På min pappas sida fanns många fotointresserade så vem vet, det kanske är därifrån jag fått med mig mitt intresse. Allt började en gång i tiden med en Instamatic. Det har blivit många bilder tagna med mobilen men för några år sedan köpte
jag en digital systemkamera som jag försöker att använda så ofta jag kan. I perioder är kameran med överallt.
/Maj

Fotobok & Fotobiennal till Söderhamns 400-årsjubiléum?
Maj Nordgren lyfte för en tid sedan ett förslag om ett fotoboksprojekt:
”Söderhamn genom en fotografs öga”.
Styrelsen tyckte det var ett bra initiativ och jag (Christer Grehn) fick i uppdrag att
kolla med kommunen om de eventuellt skulle vara intresserade av att vara delaktiga och hjälpa till med till exempel tryckkostnader. En sådan bok skulle ju
kunna använda som gåva vid studiebesök, representation och som presenter i
olika sammanhang.
forts.
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FOTO: Sture C

Arbetsgrupp planeras.
Jag tog kontakt med Matilda Green på kommunens kommunikationsenhet och hon
tyckte det lät intressant och berättade att Söderhamns stad kommer att ha ett jubileum 2020 där man firar att det är 400 år sedan Söderhamn fick stadsprivilegier.
En kommunal arbetsgrupp för jubileet ska tillsättas och Söderhamns Kameraklubb
kommer att bli inbjuden att diskutera en fortsättning. Inför ett sådant arbete behöver vi alltså ha en arbetsgrupp inom klubben också.
Du som är intresserad hör av dig till Christer Grehn,
e-post: christer.grehn@telia.com eller telefon 070-270 51 72.

/Christer

”Årets fotograf” - ställning efter halva året

V

id senaste ”Månadens Bild” så hamnade vi i ett läge som gjorde det lite knepigt då det
gäller beräkningen av poäng till ”Årets Fotograf” dvs när två bilder hamnar på samma
plats. Styrelsen har diskuterat detta och bestämt att den totala poängsumman för pallplaceringar 5+3+2 ska vara konstant och att då bilder hamnar på samma poäng skall man kontrollräkna antalet röster för förstaplacering, sedan andraplacering och sist tredjeplacering till
dess att bilderna skiljer sig åt. Skulle det visa sig att rösterna fortfarande är lika så delas
poängen, summerat för de placeringar det gäller, lika mellan bilderna med samma poäng.
Detta kan då också innebära att halva poäng kan förekomma.
Robert Agius lyckades placera båda sina bilder i ”Månadens Bild” på en delad andraplats
och gick i och med det upp på en förstaplats i ”Årets Fotograf” när han kunde plussa på
ytterligare 5 poäng till de 6 poäng han fick med sina bilder på marsmötet då han deltog för
första gången. Vi är
nu halvvägs i tävAntal
Antal Antal
Förnamn Efternamn
Poäng
lingen, det är jämnt
1:a
2:a
3:a
i toppen och det är
Robert
Agius
1
1
1
11
fortfarande möjligt
Leif
Håkansson
1
0
0
10
för vem som helst
Kalle
Nordgren
0
1
0
10
att klättra uppåt i
Maj
Nordgren
0
0
1
9
topplistan så se till
Mattias
Sundberg
1
0
0
8
att du deltar i tävMarie
Nordström
0
1
0
8
lingen till hösten
Sture
Claesson
0
0
0
8
och utmana de som
just nu ligger bra till.
”Årets Fotograf” sponsras av
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Aprilmötet

FOTO: Kalle Nordgren

14 medlemmar hade samlats till vårens näst sista inomhusmöte, nytt för i år för
tidigare har aprilmötet varit sista inomhusträffen. En bra satsning!
Bilden visar när Sture Claesson berättar från DIFO-stämman eller ”SM i Foto” i
Bollnäs (läs mer på sid. 5). Sedan redogjorde Christer Grehn för en eventuell kommande fotobok (läs mer på sid. 3).
Därefter övergick vi till Månadens bild där 20
påsiktsbilder hade lämnats in. Segrande bild
som tolkade temat ”Former” blev bilden som
också finns på framsidan. Fotograf är en av
våra yngsta och nyaste medlemmar, nämligen David Arbid. GRATTIS!

David Arbid vid sin bild, som röstades fram till
segern i Månadens bild. FOTO: Alvin Claesson
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Robert Agius
på delad 2:a
plats med
fyra ägg samt
en veritabel
konstbild
med spännande former
och därmed i
topp på listan
”Årets Fotograf”.

DIFO ”DM i foto”

S

öndagen den 22 april stod Bollnäs fotoklubb som
arrangör för Mellannorrländska distriktets fotostämma och utställning i Bollnäs kulturhus.
Fotointresserade från Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Jämtland kom för att lyssna till utmärkta
juryn Sabina Wixner, Hudiksvall och Hans Strand,
Stockholm. Den senare känd för sina världsomfattande skildringar om naturens villkor vilket vi också
fick se och höra om i Hans’ föreläsning denna dag.
Juryns uppgift var att
ta ut 30 bilder i vardera klasserna monokrom, färg samt digital dit distriktets klubbar i år lämnat in totalt 393 bilder. Den
som lyckats få tre
bilder med i en klass
hedras med distriktets plakett och det var endast Stefan Persson Alfta-Edsbyns
fotoklubb som lyckades med detta. Sundsvalls Fotoklubb var den klubb som fick flest bilder antagna, nämligen 22 av de totalt 90 uttagna.
Särskilt uppmärksammad blev den yngste fotografen
genom tiderna i detta sammanhang, som fått en bild
antagen, nämligen femtonårige Alvin Claesson från
Söderhamns Kameraklubb. GRATTIS!
Bilder: Hans Strömberg välkomnar jury Sabina Wixner.
Fotoklubbspublik i Bollnäs Kulturhus tittar på påsiktsbilderna och Jury Hans Strand med yngste pristagaren Alvin
Claesson som fick diplom.
Nedan syns nedersta delen av resultatlistan där det framgår hur vi i SKK lyckades.
Text o. Bilder: Sture Claesson
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RIFO ”SM i foto”

V

i gratulerar Qasem
Bakhshi som den
enda från SKK att få bild
uttagen i RIFO, här för
visning i Ungdomsklassen. Utmärkt jury var
Petter Österlund, chef
på Fotomuseet i Sundsvall som även återkopplade med närvarande
fotografer, vilket gav
utrymme för ytterligare
kommentarer och diskussion.
Qasem vid sin bild.
(överst)
Mingel och bildprat i
utställningshallen.
I hörsalen (nederst)
syns bland andra
Qasem samt Bollnäsarna Hans Strömberg, Börje Norfelt
(rutig skjorta) och
Sven Westergren.

Fyra SKK-medlemmar åkte till Sundsvall på RIFO och tog del av
lördagens och söndagens bildredovisningar. Genomgående
mycket bra juryer och föreläsningar. Det man minns mest är Bildspelen utvalda av jury Anna Gullmark chef på kulturarvsavdelningen Malmö Museer. Kristoffer Lönnås en och en halv timmes bejublade berättelse och illustrationer av sina talrika fotoprojekt glömmer man heller inte!

Nils-Erik Jerlemar
Malmö omvaldes
till förbundsordförande. 2019 års
RIFO blir i vackra
Simrishamn hos
Österlens Fk och
2020 står Folkare
Fk för arrangemangen.
Text o bild: Sture C.
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Skicka Bilder till Årsbok 2018/2019
Bilderna skickas med WeTransfer till arsbok(at)rsf-fotoklubbar.org med meddelandet: Årsbok 2018/19. Använd den version av WeTransfer som är gratis/free.
(Här hittar du en Instruktion för WeTransfer).
Tillsammans med din WeTransfer skickar du med med följande uppgifter:
- Namn
- Fotoklubb
- Epost-adress
- Telefonnummer (om vi behöver nå dig)
Frågor besvaras av
Mats Jungmyren, tel 070-515 89 82
Peter Transjoe, tel 070-432 87 44
arsbok(at)rsf-fotoklubbar.org

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Sture Claesson

Kalendern våren 2018:
Maj

4-6 RIFO, ”SM i FOTO” i Sundsvall.
17 Bildkväll Bedömning av bilder från en annan

klubb
Juni

31 Månadsmöte Resultat kollektionstävlingen
? Vårutflykt ?

FAMILJE/VÅR-UTFLYKT
Kom med förslag:
Utflyktsmål? När?
Vår-eller Höstutflykt?

Månadsmöten och bildkvällar börjar kl. 19:00

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Leif Håkansson
072-350 91 57 leif.h@kanson.se
Mattias Sundberg
mattias@sundberg.it
Kalle Nordgren
070-621 14 12 kalle.nordgren@smamineral.com
Christer Grehn
070-270 51 72 christer.grehn@telia.com
Maj Nordgren
070-262 15 15 maj.nordgren@telia.com
Lars Pudas
070-352 23 23 larpud@gmail.com
Lars Wildmarker
070-539 67 44 larswildmarker@gmail.com
Lokalansvarig
Styrelsen,
Tävlingsledare
Sture Claesson 0270-416 13 och Lars Wildmarker 070-539 67 44
Revisorer
Martin Brorstad, Björn Wiksten Revisorsuppleant Mats Holm
Valberedning
Vakant
Medlemsavgift
220 kr för fullbetalande och 60 kr för studerande och familjemedlem
Klubbens postadress Söderhamns Kameraklubb, c/o Grehn,
Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA
Klubbens lokal
Bilda, Kungsgatan 12, Söderhamn
Klubbens plusgiro
66 99 43 - 3
Swish
123 514 7566 (lägg på 2:- per betalning)
E-postadress
info@soderhamnskameraklubb.se
Hemsida
www.soderhamnskameraklubb.se
Facebook / Instagram #soderhamnskameraklubb
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PORTO

ÖPPETTIDER:
Må - To kl. 7.30 - 16.30
Fr kl. 7.30 - 16.00
Andra tider kan förekomma
vid t.ex. vernissager

Välkomna !
Följ oss på www.gallerimazarin.se.

Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn
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Avsändare: SKK, c/o Grehn, Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA

VÅRENS UTSTÄLLNINGAR
13/4 - 3/5 ”Ad Libitum”
Forsaelever
4/5 - 30/5 ”Vår fascinerande natur”
Anita Östlund, Bergvik
1/6 - 30/7 ”Söderhamn förr o. nu”
DiBiS

