
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 6  september 2018 

En av bilderna i 

Lars Pudas seg-

rarkollektion ”Efter 

slutsignalen” 

GRATTIS till i år 

igen en seger i vår 

årliga kollektions-

tävling! 

 

INBJUDAN TILL SEPTEMBERMÖTET 

Torsdag 6 sept kl. 19.00 - Bilda  Kungsgatan 12 

Program: 

Leif Håkansson tar med oss till  Cuba och berättar om sina upplevelser från sin resa dit. 

Månadens bild 

Tema ”Abstrakt”. Skicka max 2 bilder (digitala)  till  
bilder@soderhamnskameraklubb.se senast under 1 sept.  

Bilderna kommer att bedömas och kommenteras av Camilla Bergström.— Eller så  tar du 
med dig bilderna till mötet (men då kommer de inte med i Camillas bedömning). 

 

Skicka in dina bilder du också. Förutom chansen att placera dig som topp 3 på månadens bild så  
plockar du också poäng i tävlingen ”Årets Fotograf” som fortsätter under hösten.  

 

                       ÖVRIGT: 

                 Frågor som dyker upp—Fika och fotosnack 

                VÄLKOMMEN!  

mailto:bilder@soderhamnskameraklubb.se
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Ordförande har  ordet :  

 
Sommaren är kort … 

...det mesta regnar bort. 

Hej på er alla och välkommen till första  REFLEXEN denna hösttermin! 
 
 

 

 

 

 

 

 

”Sommaren är kort” sjöng Ledin sommaren -82. Men sommaren -18 har varit allt 

annat än kort och regnig. Nu kommer mörkret och kylan närmare för varje dag 

och ljuset blir vackrare för foto under hösten.  
 

Sommaren har varit extremt fotofattig för mig men jag ser nu fram emot hösten 

tillsammans med Kameraklubben och våra möten. Hösten kommer att innehålla 

många intressanta programpunkter som vi återkommer till inom kort.  
 

- Vi startar med första månadsmötet den 6 sept med digitalt tema ”Abstrakt”, som 

Camilla Bergström kommer att bedöma och ge feedback på vid mötet. 

Längre fram kommer även vår medlem Dick Jundén att bedöma de digitala bil-

derna med temat ”Ögonblick”. 

Vi kommer tillsammans att jobba på ett projekt inför kommunens jubileumsår 

2020 med bilder om Söderhamns stad som om vi har ”tur” resulterar i en minnes-

bok om vår Stad, som grundades för 400 år sedan. 

Efter årsskiftet drar vi förhoppningsvis igång en kurs med temat ”Lär känna Din 

kamera” där vi tittar på allt från slutartider, bländaröppningar och ISO-tal. 

 

Vi ses den 6:e september! 

Välkomna alla gamla, nya och ev. blivande medlemmar! 

 

Med vänlig hälsning, 

Leif Håkansson 
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Arbetsgrupp planeras. 
 

 

Arbetsgrupp i Projektet om Kameraklubbens söderhamnsbok 2020. 
Du som är intresserad hör av dig till Christer Grehn,  

e-post: christer.grehn@telia.com   eller telefon 070-270 51 72.             

  
      ”Årets fotograf” - ställning efter halva året 

Tävlingen ”Årets Fotograf” fortsätter nu under hösten. Ingenting är avgjort 

än, så se till att vara med och tävla du också. Här är topp 7 just nu. 

Förnamn Efternamn Antal 1:a 

Antal 
2:a 

Antal 
3:a Poäng 

Robert Agius 1 1 1 11 

Leif Håkansson 1 0 0 10 

Kalle Nordgren 0 1 0 10 

Maj Nordgren 0 0 1 9 

Mattias Sundberg 1 0 0 8 

Marie Nordström 0 1 0 8 

Sture Claesson 0 0 0 8 

”Årets Fotograf” sponsras av   

Vill du bedöma ”Månadens bild”? 
 

 

Denna gång är det Camilla Bergström som kommenterar de inlämnade bilderna. 
Skulle du också kunna tänka dig att bedöma månadens bild vid något möte så meddela 

styrelsen. 

Mötesprogram? 
 

 

Denna gång berättar Leif om sin Cubaresa. Om du också har bilder att visa från någon resa 
eller annat spännande som du kan tänka dig att visa som en programpunkt på något må-

nadsmöte, meddela styrelsen. 

”Vita väggen” på Bibblan! 
 

 

Nästa hängning av bilder är 17-29/9. Alla medlemmar är välkomna att deltaga med bilder. 
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F ör troligen första gången! I Kameraklubbens historia hade vi möte i maj. Tidi-
gare har sista inomhusmötet varit i april. Men det blev lyckat, mycket på grund  

  
      Majmötet 

 

Jurymannen Anders Persson gjorde ett gediget arbete.   FOTO Kalle N. 

av Juryn Anders 
Perssons kom-
mentarer och be-
dömning av vår 
årliga kollektions-
tävling, som är en 
”förtävling” till Häl-
singemästerskap
et. 

Här följer de tre 
bästa kollektion-
erna i Påsikt re-
spektive digitalt. 

Glöm inte att 
sedan delta med 
bilderna i HÄL-
SINGEMÄSTERS

KAPET också!! 

Lars Pudas vinnarkollektion ”Efter slutsignalen (ovan) och Kalle Nordgrens ”Jag rullar”, 2:a. 
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Juryn Anders Persson pratar om Jinger Brembergs kollektion 
”Runt” som kom på 3:e plats.                               FOTO Kalle Nordgren. 

Dick Jundéns vinnarkollektion ”Camera” (ovan) 

Cennet Andersson med ”I dödens väntrum” (t.h.) 2:a och 

Maj Nordgrens kollektion ”Flöten” (nedan) kom på 3:e plats. 

Kom igen med fler kollektioner i HÄLSINGE-

MÄSTERSKAPET i höst!      Se sista sidan! 
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Fotografiska Galleriets Vänner meddelar: - Höstens utställningar på Galleri MAZARIN är klara. Efter 
Hans Ölanders  isbjörnsbilder m.m. hänger nu denna!    VÄLKOMNA alla fotointresserade! 
 

   
 

”B U R N O U T ”     
 

Fotoutställning av KJELL-ÅKE JANSSON 
 

Sanslöst och hämningslöst! 
     En kontroversiell utställning 

           1 - 27 september 2018 

Triangelknäppen o. Hälsingemästerskapet står också för dörren! 
 

Triangelknäppen arrangeras i år av Söderhamns KK och vi i SKK skall som vanligt 
ena oss om 30 bilder i 3 klasser;   

 Färg påsikt och svart-vitt påsikt, längsta sida max 42 cm inkl. eventuell passe-

partout, och Digital. 

2016 bröt vi  den negativa trenden och tog hem ännu en inteckning i vandringspri-
set och 2017 gjorde vi likadant. Nu gäller det att försvara den positionen ännu en 
gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vackra och eftertraktade Leica-statyetten som nu har vandrat runt är alltså nu 
hos SKK, och snart slåss vi om den igen.... 

 

Hälsingemästerskapet arrangeras i år av Ljusdals Fk, Se info på sista sidan! 
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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 

 

          Kalendarium hösten 2018 

      ännu lite ofullständigt men det är under utarbetande 
 

Sep   6 Månadsmöte. månadens bild tema ”ABSTRAKT” digital.   
      17-29 Medlemsutställning på Biblioteket 
   

 20 Bildkväll   ev. uttagning av bilder till Triangelknäppen 
 
Okt   4 Månadsmöte. månadens bild tema ”NATUR” påsikt.  
 
 18 Bildkväll  
            30  Inlämning till Hälsingemösterskapet till tävlingsledare. Dra inte ut på tiden! 
 
   

Nov    1 Månadsmöte. månadens bild tema ”ÖGONBLICK” digital.  
        Inlämning till Klubbmästerskapet. 
  

    19 nov - 
    1 dec     Medlemsutställning på Biblioteket  
  

 15   Bildkväll  
 

Dec   6   Månadsmöte med lite extra samt korande av Klubbmästare 
               

    Månadsmöten och bildkvällar börjar klockan 19.00 
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 HÄLSINGEMÄSTERSKAPET 2018 
 

Ljusdals Fotoklubb har äran att arrangera  

Hälsingemästerskapet 2018 och inbjuder  

samtliga RSF-anslutna fotoklubbar i Hälsingland att delta.  

Tävlingen består av 3 klasser:  

Monokrom kollektion, färgkollektion samt digital kollektion. 
 

Vi följer aktuella regler från Riksförbundet Svensk fotografi: 

-En kollektion består av 3-5 bilder. Bilderna skall monterade (max 5mm tjocklek) 

bildens längsta sida inkl ev. passepartout får inte vara större än 42cm 

ingen sida kortare än 20cm. 

-Digitala bilder i formatet jpg med längsta sida 2000pixlar , filstorlek max 1500Kb. 

-Varje kollektion ska ha en titel och vara numrerade i ordningsföljd. 

Varje klubb ska bifoga en lista med uppgifter om titel, fotografens 

namn och antal bilder. 

-Deltagaravgiften är 40Kr per kollektion  

Bilderna skickas klubbvis senast den 31 oktober 2018 ( poststämpelns datum 

gäller) 

Fullständigt program med lokaler, tider och program meddelas senare. 
 

Välkomna med era bilder ! 
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PORTO 


