
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 4  april 2018 

 

VÄLKOMNA TILL APRILMÖTET ! 
 

Torsdag 26 april kl. 19.00  klubblokalen BILDA, Kungsgatan 12 
 

 PROGRAM:   
Titta på bilder från DIFO 2018 

 Månadens Bild, påsikt med tema ”Former” 
(Max 2 bilder/fotograf, startavgift 20 kr) 

                Vi fortsätter alltså att samla poäng till ”Årets Fotograf” 

                                        FIKA OCH FOTOPRAT  

Vinnare i mars 
’Månadens bild’ med 
tema ”Stadsmiljö”  
Foto Robert Agius,  

 

GRATTIS! 
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Styre lsen har  ordet :  

del 4      
  Hejsan. 

 

J ag heter Lars Pudas och har varit medlem i SKK sedan 2013. 
 

Jag blev invald i Kameraklubbens styrelse 2018, ett år som 
inte startat så bra ur ett fotografiskt perspektiv för min egen del. 
Orken och lusten finns inte riktigt där, och det syns i mitt egna 
bildgalleri när jag går tillbaka och tittar från januari till nutid.  
 

I skrivande stund visar termometern 7,5 grader Celsius, krokusar-
na och snödropparna blommar lite tveksamt nedanför köksfönst-
ret. Kommande vecka kommer enligt väderprognosen tempera-
turen stiga uppemot 20 gradersstrecket och jag känner att hop-

pet och lusten så sakta börjar vakna till liv. 
 

Mitt intresse för det fotografiska började nog ganska tidigt i mitt liv. Jag minns hur jag i 
tidig ålder satt och tittade i min fars fotoalbum, något jag tyckte väldigt mycket om. 
Han fotade väldigt mycket min far när jag och min bror var liten och under hela vår 
uppväxt vilket jag är mycket tacksam över idag. Att kunna gå tillbaka i tiden och följa 
mitt liv, från födsel, första stegen, första dagen i skolan, skolavslutningar, semestrar 
med familjen, första mopeden, och så vidare samt att ha bilder på släktingar som inte 
längre finns, bilder på barndomsvänner, och på platser vi bott, det är värdefullt. 
 

Jag har även sett på mina egna barn att dom tycker att det är roligt, och att dom upp-
skattar bilderna som jag tagit under deras uppväxt. Dock är det tyvärr inte lika upp-
skattat att vara med på bild när man blir tonåring, vilket jag märkt!  
 

Jag tycker väldigt mycket om att ta med kameran tillsammans med en termos kaffe och 
åka ut i naturen, själv eller med trevligt sällskap. Inte bara för att fota utan mer för att 
få en helhet av naturen och lugnet, och kanske få en eller ett par fina naturbilder med 
mig hem. Jag kan också åka till någon övergiven stuga eller andra övergivna platser 
vilket jag tycker är spännande eller ta bilen och bara åka för att se var jag hamnar och 
ofta då efter någon skogsväg för att få chansen att fota ett djur eller rovfågel. Att åka till 
orterna runtomkring för att dokumentera sånt jag tycker är intressant är minst lika 
spännande. 
 

Kameran är ett viktigt verktyg i våra liv. Den hjälper oss att minnas, att föra minnen och 
händelser vidare, att dokumentera både platser och liv. Kameran ger oss möjligheten 
att mötas och träffa likasinnade. 
 

Och dessutom så är det (för det mesta) väldigt roligt.  Tack för ordet. 
 

/Lars Pudas 
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        Bildkvällen mm 
 
”Lightroom avancerad” var äm-
net på bildkvällen den 12/4 då 
Mattias Sundberg på ett pedago-
giskt sätt guidade oss i avancerade 
justeringar i detta mycket använd-
bara bildbehandlingsprogram.  
Åtta medlemmar samt två besö-
kare från Staffanskolans medialinje 

deltog vid en givande kväll som vi-
sade sig hålla på en timme längre än vanligt.  
Alla lärde sig något trots att gruppen bestod av nybörjare som aldrig sett eller pro-
vat Lightroom, redan avancerade användare av programmet och hela spektret där-
emellan.        /Kalle 

Om Biblioteket 
Det blir en utökad hängning (längre period alltså) på ”Vita Väggen” på biblioteket 
nästa gång, 3 veckor istället för 2. Fotografer som inte hade några bilder med förra 
gången kommer att 
ha förtur. Sist häng-
de vi 20-talet bilder 
i en enkel rad. 

Hängningsdatum 
blir 14/5 - 2/6 2018 

 

Om Bilder till hemsidan 

Vill gärna ha in digitala versioner av påsiktsbilder så att vi kan visa upp alla fina 
bilder på hemsidan.    Tack!     /Leif webbmaster 

Om Årsbok 2018/2019  (hämtat från ”Exponera”) 
”Vi börjar med att tacka Lars Rosell och Bengt Nordling som ansvarade för arbetet med 
årsböckerna under åren 2006-2017. För dessa 12 år, samt ideellt arbete inom RSF och 
den egna klubben fick Lars och Bengt mottaga vår hedersutmärkelse RSF Honorary Mem-
ber.  
Våra nya redaktörer Peter Transjoe och Mats Jungmyren hälsar att det börjar bli dags att 
välja bilder för eventuell publicering i årsbok 2018/2019.  

Deadline för bildbidrag är i månadsskiftet maj och juni och vi återkommer med 
info hur bilderna ska levereras.”  
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        Marsmötet 
 

Den 22/3 höll Sö-
derhamns Ka-
meraklubb sitt 
tredje månads-
möte för terminen 
med 14 pigga del-
tagare, samlade 
till bilder och an-
nat fotoprat.  
 

Till Månadens bild var 27 bilder inlämnade, denna gång digitalt med temat 
”Stadsmiljö”. Det gäller att samla poäng om man vill bli ”Årets fotograf” och poäng 

får man med deltagande bild och ändå mer om man blir 
placerad i toppen, vilken denna gång blev följande: 

1:a  Robert Agius’ omslagsbild  från ett torg i Havanna. 
2:a  Hasse Ivarsson , staden Söderhamn i ett förvän-
tansfullt skimmer. 
3:a  Lars Pudas med småstad som blivit storstads-
mässig. 

Annat som togs upp på mötet: 
-Motion till Distriktsstämman diskuterades. Om märkning 
av bilder. Vi enades om att tillämpa samma system som vid 
RIFO. Få se på stämman om övriga klubbarna i distriktet 
håller med. 

 Volontärer sökes! 
-Jinger redogjorde om Skärgårdsföreningens bokprojet 
och erbjöd och hoppades att några i SKK vill sköta avfotogra-

fering av konst som skall visas i boken. En lämplig övning i kamera- och ljushantering och en 
behjärtansvärd uppgift. 
 

-Apropå böcker efterlyste ordf. Leif någon 
som ville göra en förteckning över klubbens 
bibliotek. Camilla Bergström anmälde sig 
att ta tag i denna angelägna uppgift. 

Biblioteket har också fått två nya tillskott: 

Dick Jundén skänker boken ”The Family of 
Man” från 1955 och Torne Rösth komplet-
terar sin tidigare donation av ”Camera Na-
tura” med årgång 2014-2015-2016.  

Stort TACK till Dick o. Torne! 
 

 

 

FOTO: Hasse Ivarsson 

FOTO: Lars Pudas 

FOTO: Kalle Nordgren 
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DIFO 
På Bollnäs Fk:s hemsida ser vi att söndag den 22 april arrangeras/arrangerades 
distriktsfotostämma, presentation av Mellannorrländska Fotoutställningen 
och bildprogram av Hans Strand. 
Här kan vi också läsa att Söderhamns KK har fått med sammanlagt 6 bilder i ut-
ställningen = 6:e bästa klubb (Sundsvall bäst med 22 bilder antagna): 
- Färg påsikt:  Kalle Nordgren o Leif Håkansson, 1 bild var 
- Digital klass: Kenneth Andersson 2 bilder, Alvin Claesson o Leif Håkansson,  
                                                                                                             1 bild var. 
Jury har varit Sabina Wixner och Hans Strand. Mer om DIFO i nästa Reflexen. 
GRATTIS och tack till er som sätter SKK på kartan, inte minst klubbens yngste 
medlem Alvin, 15 år. Bra gjort! 
 

RIFO 
I år hade vi inte juryns tycke och smak på vår sida, utom med ett undantag, nämli-
gen Qasem Bakhshi som fått en bild antagen i klass U (ungdomsklassen). 

Stort GRATTIS till Qasem! 
- DIFO och RIFO, som är de två största fotoarrangemangen som vi har, ger ju möj-
lighet till upplevelser utöver det vanliga. Man träffar fotografer från andra klubbar 
och man kanske inspireras i sitt fotoutövande när det presenteras förhoppningsvis 
njutbar fotografi av det bästa som kommer upp på banan. Låt oss inte avskräckas 
om juryn ibland har en annan smak, det intressanta och uppbyggliga är ju kon-
struktiva tankar och synpunkter som juryn presenterar! 
RIFO arrangeras av Sundsvalls Fk den 4-6 maj. Inte långt att åka och vara 
med en eller flera av dessa fotodagar under ”SM i FOTO”.  

Programmet finns på RSF:s hemsida   
DIFO och RIFO, två verkligt goda argument att vara med i Söderhamns KK! 

         /Sture 

Månadens bild 2018 
Jan Tema Fritt Digitalt 
Feb Tema Vänskap Påsikt 
Mar Tema Stadsmiljö Digitalt 
Apr Tema Former Påsikt 
Sep Tema Abstrakt Digitalt 
Okt Tema Natur Påsikt 
Nov Tema Ögonblick Digitalt 

Här ser du de teman som gällt 
och gäller under 2018.  
Bra om du spar denna tabell, så du 
kan titta efter om du blir osäker vad 
som gäller!  Ett tips bara! 

Ställningen i ”ÅRETS FOTO-
GRAF” se nästa sida! 

        DIFO och RIFO 
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FOTOMÄSSAN 

        ”Årets fotograf”  aktuell ställning - topp 7 

 

 

Tabell efter 3 omgångar.  
 

Reglerna är tämligen enkla:  
Du deltar med max 2 bilder i 

”Månadens Bild”. Varje inlämnad 
bild ger 1 p. Placeringspoäng är 5 
p. för 1:a plats, 3 p. för 2:a plats 

och 2 p. för 3:e plats.  
 

För-
namn 

Efter- 
namn 

Antal 
1:a 

Antal 
2:a 

Antal 
3:a 

Po-
äng 

rös
ter 

Leif Håkansson 1 0 0 9 22 
Mattias Sundberg 1 0 0 8 20 
Kalle Nordgren 0 1 0 8 25 
Marie Nordström 0 1 0 8 20 
Maj Nordgren 0 0 1 7 22 
Lars Wildmarker 0 0 1 7 20 
Robert Agius 1 0 0 6 24 

”Årets Fotograf” sponsras av   

Robert Agius deltog för första gången och tog sig direkt upp på 7:e plats på topplistan i och 
med sin förstaplacering i ”Månadens Bild”. Detta kan bara innebära en sak, ingen sitter sä-
ker i toppen, allt kan fortfarande hända! Se till att öka på spänningen ytterligare och delta 
med dina bilder i kommande månadens bild för det kan vara just Du som har bilden/bilderna 
som gör det möjligt att ta flera placeringar på din väg mot toppen. 

Nu har vi hängt på Fotomässan i Älvsjö och det gick bra. Många stannade och tittade och 
våra bilder sticker ut lite då vi var de enda utställare med bild i passepartout och ram, berät-
tar Leif, som tillsammans med Kenneth ordnade frakt dit och hem och hängning. 
Och Moderskeppets Camilla Grönbladh tog med Kenneths bild i sin föreläsning. Inte illa! 

FO
TO

: K
en

ne
th

 A
nd

er
ss

on
 

FOTO: Sture C. 

NYSTART och VERNISSAGE på Cfl  Den 13 april öpp-
nades portarna 
för nya Galleri 
MAZARIN. 
T.v. Joakim Bro-
lin, fotolärare i 
Forsa presente-
rar utställningen. 
 

Se annons sid. 8. 
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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 

Kalendern våren 2018:      
 

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  Bedömning av bilder från en annan    klubb 
  31  Månadsmöte Resultat kollektionstävlingen  
Juni   ?   Vårutflykt ? 

Månadsmöten och bildkvällar börjar kl. 19:00 

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

Kollektionstävling, regler mm.        Inlämning lämpligen på aprilmötet!  
Kollektion betyder bilder som har något gemensamt. Det kan handla om sam-
manhängande motiv, åskådliggöra en berättelse eller liknande.  
Varje fotograf får lämna in 2 kollektioner med 3-5 bilder per klass, som är:  
- Påsiktsbilder, färg eller svart-vitt.  
- Digitala bilder, färg eller svart-vitt 
Format: Påsiktsbilder max 30 x 40 cm inkl. ev. passepartout.  
Digitala bilder liggande bild: längd 1 920 pixlar och stående bild: höjd 1 080 pixlar.  

Ev. frågor kontakta Tävlingsledarna, se ”blå rutan” nedan! 
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välkomna ! 
Följ oss på www.gallerimazarin.se. 
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PORTO 

         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 
 

 ÖPPETTIDER:    
Må - To   kl. 7.30 - 16.30 
         Fr    kl. 7.30 - 16.00   

    Andra tider kan förekomma  
vid t.ex. vernissager     

Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn 


