
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 1  januari 2018 

 

VÄLKOMMEN TILL NYTT FOTOÅR OCH NYA TAG 
 

Torsdag 25 jan. kl. 19.00  klubblokalen BILDA, Kungsgatan 12 
 

     PROGRAM:   
Månadens Bild, digital fritt tema  (Max 2 bilder, startavgift 20 kr/fotograf) 

Allmän information om tankar och aktiviteter under 2018 
Crimson 

Wildmarkers tekniska kvart 
 

                OBS!  Inlämning till RIFO,  se sid.3 

 

                  FIKA OCH FOTOSNACK  

Utlottningsbilden 2017, vanns av Kjell Hansson. Bilden, skänkt av Björn Wiksten, var 
med på utställningen ”Knäppt igen”. Vi tackar Björn för bilden och för hans sex år 

som ordförande i Söderhamns Kameraklubb. 
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Styre lsen har  ordet :  

del 1 

                      Hej fotovänner! 

-Jag som har fått äran att skriva några rader i REFLEXEN nr 1 
2018 och förmedla några tankar, heter Leif Håkansson nu till-
lika Söderhamns Kameraklubbs nye ordförande två år framåt. 

Så var det då.. 

R edan på sena 70 talet var jag med i SKK som ung tonå-
ring då månadsmötena var förlagda på Skyttens kvarters-

lokal. Min främsta och enda merit från den tiden var att komma tvåa på en må-
nadens bild (dia) med en bild på lillebrorsan Mikael. Månadsmötena på den 
tiden var, vad jag minns, lika upplagda så som 
månadsmötena fungerar i dag ca 30.. eller är 
det 40 år senare, vilket naturligtvis gjorde att 
återkomsten som medlem efter 25 års uppe-
håll, blev både tryggt bekvämt med både fika, 
bildprat och månadens bild. 

Hur är det nu.. 

-Nu har vi landat i år 2018 med nya tekniker i 
att både titta på bild, att ”ta” bild och framkalla 
bild. Diaprojektorn och Hasselbladarna står 
troligen på hyllan och samlar damm (för den som hade nöjet att äga en), nu 
räknar vi pixlar i allt från mobilkameror och små kompakta super-zoomande 
monster till fullformatare som filmar i 5k. Vi har fått nya kameramärken på 
marknaden som då snabbt förstod framtidens teknik innan ex Nikon och Ca-
non fattade galoppen om pixlarnas potential och man kan ju nu undra hur må-
nadsmötet kommer se ut om 10-20 år, kanske sitter vi alla med 3d glasögon 
och med inbyggd doft-funktion och tittar och luktar på varandras bilder. Och 
vad jag vet är att vi som förening måste hänga med i takten och fånga de nya 
trenderna och teknikerna och anpassa vår verksamhet så vi inte gör Hassel-
bladarna sällskap på ”gubb”hyllan om några år. 

Så därför.. 

Under 2018 lovar jag att värva en ny medlem till klubben, den nya med-
lemmen ska vara under 50 iallafall, helst under 40. Och jag hoppas att ni 
alla ställer upp och gör mig sällskap i att åtminstone locka med en vän 

på ett av våra möten under året. 

Så välkommen alla gamla och nya medlemmar så gör vi 2018 till vad vi 

gör det, ett aktivt år med bra prat och en massa spännande bilder. 

          /Leif 

 

Självporträtt 
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RIFO 2018 – kort info 
 

Inlämning till tävlingsledaren senast den 29:e januari 2017. 
 

RIFO-stämma och redovisning äger rum i Sundsvall 4 - 6 maj. 
 
 

Regler och klasser: 
Klass A: påsikt kollektion 3-5 bilder 
Klass B: digital       ”             ” 
Klass C: enstaka påsiktsbild, max 4 bilder 
Klass D: enstaka digital bild,    ”        ” 
Klass U (ungdom): Enstaka digitala bilder i s/v och/eller färg. Max 4 b./fotograf. 

(Som ungdom räknas alla som under 2017 fyller högst 25 år.)  
Bildspel: se regler på RSF hemsida. http://www.rsf-fotoklubbar.org/ 

 

Bildstorlek mm:  
Påsiktsbild: maxformat 30x42 cm, minsta sida min. 20 cm inkl. eventuell passepartout.   
OBS! Skicka med bildfil (visningsbild) till varje påsiktsbild!  
Digitala: längsta sida 2000 pixlar och max 1500 kB högsta JPG-kvalitet.  
Avgift: 80 kr per klass. Ungdom 50 kr. 
 

Märkning:  Varje påsiktsbild märks på baksidan med aktuell grupp, bildtitel, fotografens 
namn, adr., tel. och klubb.   Mer info hittar du på http://www.rsf-fotoklubbar.org/ 

DIFO 2018  

I år är det Bollnäs Fotoklubb som är på tur att arrangera DIFO för de tio klubbar som finns i 
Mellannorrländska distriktet av RSF.  
 

Regler och klasser: 
Klass A: Monokrom bild påsikt 
Klass B: Färgbild påsikt 
Klass C: Digitalt 
 

- Varje medlem har rätt att genom sin klubb lämna in 1-3 bilder i en eller flera klasser. 
Motivområdet är fritt och det är enbildsbedömning som gäller. 
(Inlämnade bilder får ej tidigare år ha varit antagna i DIFO eller RIFO.) 
 

Bildstorlek mm:  
Påsiktsbilder:  max 30x42cm, ev. passepartout inräknad.  
OBS! en digital bildfil skall medskickas. 
Digitala bilder: liggande bild längd 1920 och stående bild höjd 1080 pixlar ca 1500 
kB.  (Bildfiler i högsta JPG-kvalitet). 
 

Märkning:  
Påsiktsbilderna numreras på baksidan med tilldelat nummer inga namn . 
Om tveksamt skriv monokrom alt. Färgbild. Vid behov även en pil uppåt för att markera 
visningsriktning. Sätt en punkt efter siffrorna, så att ingen förväxling kan ske.  
 

Inlämning: 
Senaste inlämningsdag är den 5 mars 2018 till tävlingsledare, Lars W./Sture C. 
 

Avgift: 
Startavgiften är 50 kr/klass och deltagare. Inbetalning skall ske klubbvis.  

(Vill du ej få antagen bild publicerad på MND:s hemsida meddela Urban Rundblom  
070-555 11 18 senast 15 april.) 

 

                VÄLKOMMEN MED BILDER! (Använd dina KM-bilder t.ex.!) 
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      Årsmöte och Klubbmästerskap 2017 

D en 7 december genomförde Söderhamns Kameraklubb sitt 60-e års-
möte och klubbmästerskap. 18 deltagare lyssnade först till Juryn Örjan 

Rönnbäcks kommentarer och bedömning av våra bilder. Örjan visade även ett 
axplock av sin produktion i form av målade tavlor som kommer att visas på en 
utställning någon gång under 2018.  

Därefter hölls årsmötesförhandlingar, där den 
största förändringen blev valet av ny ordförande 
efter Björn Wiksten, som innehaft posten med 
den äran åren 2012-2017. Till ny ordförande val-
des enhälligt Leif Håkansson. Vi hälsar Leif väl-
kommen till denna uppgift och vi önskar Björn 
lycka till på sin nya arbetsplats i Ovanåker, men 
hoppas på fortsatta kontakter med honom! 

Efter dessa två punkter samlades vi kring dig-
nande julgrötsbord och dito lotteribord. Stort tack 
till alla som hjälpt till att åstadkomma detta! 

I medlemslotteriet blev Kjell Hansson vinnaren av Björn Wikstens bild. GRATTIS! 

Till Klubbmästare 2017 gratulerar vi i de tre klasserna: 

Färg Maj Nordgren            Monokrom Björn Wiksten       Digital Lars Wildmarker. 

 

FOTO: Sture Claesson 

Avgående ordföranden Björn Wik-
sten avtackas av nyvalde ordföran-
den Leif Håkansson. 

Juryn Örjan Rönnbäck, bildlärare på Vågbroskolan, 
redogör för sin syn på bilder och vad han påverkas av. 
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E ftersom det första Hälsingemästerskapet gick av stapeln 1968 i Arbrå foto-
klubbs regi firade vi nu det 50:e. Alla Hälsinglands sex klubbar var samlade i 

Forsa folkhögskola. Det var nämligen forsaeleverna som bedömt våra kollektion-
er under ledning av fotolärare Joakim Brolin, som inledde med att  framhålla det 
positiva i att hans elever får tänka till om andras bilder. 

Resultat: 

Fördelning av de 30 uttagna kollektionerna blev ganska jämn. Alfta-Edsbyn fk 
och Bollnäs fk fick vardera 6 st, Dellenb.fk och Hudik fk vardera 5 och Ljusdals fk 
och Söderhamns KK vardera 4. 
Plaketterna/Hälsingemästare gick till  Lars Fästh Dfk i FÄRG, Thomas Lund-
man  A-Efk MONOKROM och  Olga Östmans A-Efk DIGITAL. 
 

Bäst i SKK var Lars Pudas med sin kollektion ”Får” (Monokrom) på 2:a plats och  
”Smedjan” (Digital) på 6:e plats. Torne Rösth blev 3:a med ”Lite annorlunda na-
tur” (Färg) och Leif Håkansson 3:a med ”Varde ljus” (Monokrom) 

Hälsingemästerskapet 2017 

Kollektionerna utställda i Forsa folkhögskolas hörsal. 2018 träffas vi i 
Ljusdal hos Ljusdals fk.                                                FOTO: Sture C. 

Jessika redogjorde för juryns åsikter om Lars Pudas fårkollektion. Lars tar emot sina di-
plom av Dfk-ordföranden Lars Fästh. 

FOTO: Lars P.  FOTO: Sture C.  
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”HÄLSINGE BILDCIRKEL” 
Ett jättebra initiativ från Ljusdals fotoklubb  - Läs detta: 

 

Bakgrund: 
 

För att utvecklas och komma vidare som fotograf är konstruktiv och ärlig kritik en viktigt 
del. Vi i Ljusdals Fotoklubb känner att kritiken inte funkar inom klubben. Det blir ingen 
debatt, och kritiska synpunkter lyser med sin frånvaro. Bilder bemöts med tystnad, eller 
så blir kommentaren "Bra bild". Vi tror att resultatet blir bättre om vi i stället bedömer 
andra klubbars bilder, och inbjuder därför till vad vi kan kalla "Hälsinge bildcirkel". 

 

Genomförande: 
 

Deltagande klubb mailar den 1 varje månad en bild per deltagande fotograf till en annan 
klubb enligt ett rullande schema. Mottagande klubb diskuterar och kritiserar bilderna i 
konstruktiv anda på nästa månadsmöte och senast den 1 nästa månad mailar man 
resultatet tillbaka. Ingen poängsättning eller rangordning på bilderna utan enbart kon-
struktiv kritik. 

 

Bildkvällen den 16 november bedömde vi 4 bilder från Ljusdal. I andra omgången fick 
Ljusdal dessa 3 bilder från oss, vilket  resulterade i följande kommentarer: 
 

Ljuset: Mjukt dagsljus. 
Komposition: Enl. oss bör bilden beskäras något upptill och ljuset/
ljusstaken i vänstra övre hörnet kan med fördel klonas bort. I övrigt fint 
komponerad bild. 
Teknik: Fint ljussatt men vi tvekar om färgen tillför något, prova gärna 
svartvitt ev med en ljus vinjettering. 
Innehåll: Avkopplande, lugn gemenskap. Där kvinnornas/tjejernas blick-
ar riktas mot samma punkt. 

 
        Ljuset: Grått platt dagsljus. 

Komposition: ”Rakt på” inte så spännande bildvinkel. Blicken fladd-
rar runt lite mellan de olika fönstren då det inte finns något speciellt 
i något av dem som drar blicken till sig lite extra. 
Teknik: Skarp och rätt exponerad. Enl oss kan bilden beskäras något 
till höger. 
Innehåll: Bilden intressant i framtiden i ett dokumentärt och histo-
riskt syfte. Något som vi alltför ofta missar. 
 

Ljuset: Dramatiskt konstljus. 
Komposition: Det 'händer' något, kan med fördel beskäras något 
både till vä. och hö. 
Teknik: Bra exponerad så man behåller atmosfären i bilden. Skarp 
på rätta ställena. 
Innehåll: Spänning och lugn på samma gång. Man kan fantisera 

mycket kring bilden, vad är det … teater, dans …. 
        En bild för DIFO ??  Vi störs lite av den rödaktiga punkten i bildens övre högra kant. 

 Nu vet Du! Hoppas Du gillar detta projekt! 
/Styrelsen 
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Kalendern våren 2018:     (Mer information se sid. 8) 
 

Jan 25  Månadsmöte  Mån.bild digital. Fritt tema. Inlämning till RIFO. 

 27  kl 10.00-12.00 Björn Wiksten visar fotostudion 

Feb   8  Bildkväll. Lars Wildmarker visar Lightroom (minikurs).  

 22  Månadsmöte  Inlämning till DIFO (dock senast 6 mars).  

Mars   8  Bildkväll. 

 22  Månadsmöte   

April 12  Bildkväll  ”Lightroom avancerad” m. Mattias Sundberg 

 22  DIFO i Bollnäs 

 26  Månadsmöte  Inlämning tilll Kollektionstävlingen  

Maj 4-6  RIFO, ”SM i FOTO” i Sundsvall. 

  17  Bildkväll 

  31  Månadsmöte Resultat kollektionstävlingen  

Juni   ?   Vårutflykt ? 

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera 

Ordförande Leif Håkansson  072-350 91 57   leif.h@kanson.se 

Vice ordf. Mattias Sundberg     mattias@sundberg.it 

Sekreterare  Kalle Nordgren  070-621 14 12   kalle.nordgren@smamineral.com 

Kassör  Christer Grehn  070-270 51 72   christer.grehn@telia.com 

Ledamöter 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 

Månadsmöten 
och bildkvällar 

börjar kl. 19:00 

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

  Hög tid för Medlemsavgiften 2018! 

 220:- för fullbetalande medlem och 60:- för studerande 
och familjemedlem.  

Klubbens plusgiro är 66 99 43 -3 eller swish 123 514 75 66 ”medlemsavgift” 
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       STYRELSEN INFORMERAR 

Styrelsen har beslutat att ha ytterligare en bildkväll och må-
nadsmöte på våren vilket innebär att Kollektionstävlingen flyttas 
till maj månad och eventuell vårutflykt till början på juni. 

 

Teman för månadens bild: 
Januari - Fritt tema (digital) 
Februari - Vänskap (påsikt) 
Mars - Stadsmiljö (digital) 
April - Former (påsikt) 
September - Abstrakt (digital) 
Oktober - Natur (påsikt) 
November - Ögonblick (digital) 

Medlemmar kommer att erbjudas hjälp med utskrifter till Månadens Bild via 
Crimson till en kostnad av 30:- per bild. 
 

Bildkvällar: 
8 februari - ”Lightroom basic” med Lars Wildmarker 
8 mars - ”Ta med en intressant fotobok” 
12 april - ”Lightroom avancerad” med Mattias Sundberg 

 

Biblioteket, “Vita väggen” 
Istället för att hänga bilder på hyllgavlar så har vi nu fått möjlighet att hänga 
bilder på en bättre plats på biblioteket. 
Lars Wildmarker är ansvarig för bibliotekshängningarna. 
Bokade perioder för bildhängningar på “Vita väggen”  
          5-17/2,  21/5-2/6, 17-29/9, 19/11-1/12 

Vill du endast ha e-Reflexen?  Meddela Kalle Nordgren 
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PORTO 

 

Fotostudion 
 

Den 27/1 kl 10:00-12:00 kommer Björn Wiksten att visa Söderhamns 
Kameraklubbs fotostudio på Bilda för den som är intresserad. 

 


