
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 7  oktober 2018 

Tema ”Abstrakt” vanns av Maj Nordgren GRATTIS ! 

 

INBJUDAN TILL OKTOBERMÖTET 

Torsdag 4 okt kl. 19.00 - Bilda  Kungsgatan 12 

Program: 

Leif Håkansson  tar oss med till  Cuba och  

berätta om sina upplevelser där. 

Månadens bild: 

Vi röstar fram bästa naturbilden och pratar om bilderna...  

Delta med max 2 påsiktsbilder med Tema ”NATUR”.  Startavgift 20 kr. 

       ÖVRIGT: 

          Frågor som dyker upp—Fika (15 kr) och fotoprat 

                      VÄLKOMMEN!  
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                                    Hej 

J ag heter Christer Grehn, en glad fotoamatör med för-

hoppningar att kunna utveckla mitt fotograferande. 

Gick med i SKK 2011. Där har jag varit med i valbered-

ningen ett par år och är sedan tre år tillbaka kassör. 

Mitt tidiga fotograferande har genom åren endast bestått 

av traditionell familjedokumentation med en Kodac In-

stamatic. 2003 inhandlades en digital kompaktkamera 

och jag tyckte det var häftigt att kunna se bilderna direkt i kameran. Det var nog 

det som gjorde att mitt intresse för fotografering skapades. Ett par år senare 

köpte jag en digital systemkamera och nya möjligheter öppnade sig. Jag började 

läsa fototidningar och fotoböcker. Ett tag slukade jag allt jag kom över för att lära 

mig grunderna inom fotografin.  Jag blev inspirerad av alla bilder jag såg och 

fokuserade på att försöka  ta lika fina själv. 

 Jag gick med i Söderhamns Kameraklubb för att få möjlighet att träffa andra 

med samma intresse. I klubben träffar man både garvade och nya entusiaster 

som gärna delar med sig av sina kunskaper, ger inspiration och skapar utveckl-

ing. Ett spännande inslag är månadens bild med olika teman där det är väldigt 

intressant att se hur många olika tolkningar det finns på det givna temat. Att titta 

på, diskutera och fundera kring bilder gör att mitt eget bildseende och förståelse 

för bildkomposition blir bättre och bättre. 

Sedan jag börjat fotografera har mitt intresse för andra konstformer ökat. I som-

ras besökte vi  Zornmuseet och Lars Lerins Sandgrund och tittade på utställning-

ar vilka var väldigt inspirerande. 

Kamera av olika modeller finns oftast med när jag är utomhus. Med dagens mo-

biltelefoner och kompaktkameror som ger bra bilder behöver man inte alltid släpa 

på tunga kamerasystem. 

Jag har inte någon speciell inriktning på mitt fotograferande utan fotar i stort sett 

allt som dyker upp. Har dock på senare tid blivit mer och mer fascinerad av svart-

vita bilder. 

 /Christer 

Styrelsen fortsätter att presentera sig. Här berättar kassören Christer:  
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ÄR DU OSÄKER PÅ OM DU BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN I ÅR? 
I SÅ FALL KOLLA MED VÅR KASSÖR CHRISTER  070-2705172 

FÖR DET ÄR VÄL SÅ ATT DU VILL FORTSÄTTA ATT VARA MED... 

SKK på Biblioteket. 
 

E tt nytt gäng bilder finns nu på ”Vita väggen” på Bibblan och visar att Söder-
hamns Kameraklubb finns till och har medlemmar som kan.  

Denna gång representeras klubben av sex fotografer: Stina Engman, Vivvi Wen-
nerberg, David 
Arbid, Christer 
Grehn, Lars 
Wildmarker och 
Sture Claesson 
med totalt 17 
bilder. 
Här syns några 
av  de snyggt 
presenterade 
bilderna. 

 

Vet du när nästa medlemsutställning är inbokad på Bibblan? Se kalendariet sid.7. 
Anmäl dig om du vill vara med! 

 

Några “donationer” att kolla på. 
 

K lubben har hittills fått ta hand om tre gamla medlemmars bilder och negativsamlingar.  
Gottfrid Unghs 3 088 negativ är nu scannade och utlagda på databasen DiBiS. 

Två andra samlingar är Rolf Bernströms bilder och negativ och Sven Tegelbergs diabilder. 
Vad de innehåller har vi ännu inte kollat. Ett förslag är att vi kan kolla om några av deras 
bilder är av sådant intresse att de bör bevaras. Förslag att göra det på någon bildkväll 
framöver.  Vi får återkomma till det. 
Gottfrid var kassör 1965-1974. Rolf Bernström, som var med och startade klubben var 

ordförande och v. Ordf. 1957-
1961 samt 1970-1973. Sven 
Tegelberg var sekreterare 1970-
1979. 
Man kan läsa mer om dem i de 
båda Jubileums-Reflexen som 
bland annat finns i vårt 
bibliotek.          /Martin o. Sture 

Gottfrid Ungh 

med en 

vinnarbild 

Rolf Bernström 
FOTO: Åke Lund-

berg 

Sven Tegelberg 
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      Septembermötet 

O ch vi fick åter hälsa en ny medlem 
välkommen till klubben då Thomas 

Flyckt (t.h. på bild) presenterade sig. 
Välkommen Thomas att delta i gemen-
skapen! 

Efter att ordförande Leif påmint om en 
del viktiga fakta att komma ihåg, var det 
Camillas (t.v. på bild) tur att presentera 
sin syn på de 22 bilder som denna gång 
i förväg lämnats in till ”Månadens bild”. 
(Totalt deltog 28 bilder).  

Denna gång var mottot ”Abstrakt”. Ca-
milla analyserade både ordet ”abstrakt” 
och våra bilder, ambitiöst och varie-

rande. Tack Camilla för den genom-
gången.  

Efter vår gemensamma omröstning ut-
kristalliserade sig tre bilder i toppen: 
 

1. Maj Nordgren, med ett abstrakt färggrant 

tygsvall      Bilden på sid 1. 

2. Marie Nordström, inspirerad av en lastbil, 
som också Camilla gav hedersomnämnande 

3. Maj Nordgren, med en tillknycklad nuna. 
 

Grattis Maj till ett rejält kliv framåt i 
”Årets Fotograf”! 

Hösten 2018 startade vi med att 14 förväntansfulla medlemmar sam-
lades på BILDA för att äntligen, efter en lång varm sommar, få inspi-
rera varandra till fortsatt idkande av vår gemensamma hobby, FOTO! 

FOTO: Leif Håkansson 

 

Till vänster Marie 
Nordströms bild 
på 2:a plats och 
t.h. Maj Nordgren 
3:a. 

 

Tiden gick fort 
som vanligt så 
tyvärr fick Leifs 
program från 
Cuba utgå, men 

som ni ser här i Reflexen kommer Leifs program nästa möte.      /Sture 
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Forts på Septembermötet… 
 

Det är kul att nya medlemmar hittar till oss! 

Kul också om vi får se mer av att medlemmar ställer upp med bildbedömning utom 
tävlan. Det skapar bra diskussioner, ger inspiration och tips till fotograferna.  

Vi valde denna gång att ge Camilla den tid hon behövde eftersom det gav ett 
mervärde och därför valde vi att skjuta på Leif Håkanssons visning av Cuba-
bilder till ett senare tillfälle men den som väntar på något gott väntar aldrig för 

länge.  

Vi fick också reda på att klubben genom Martin Brorstad och Sture Claesson  har 
kommit över en hel del diabilder, negativ och bilder efter Sven Tegelberg och Rolf 
Bernström, som vi kanske kan ägna någon kommande bildkväll åt att titta på. Se 
sidan 3. 

Årets Fotograf 

Resultatet efter septembers månadsmöte visar att det snabbt kan hända saker i 
”Årets Fotograf”. Med sin första- och tredjeplacering vid månadens bild i september 
så tog Maj Nordgren ett stort kliv från 4:e till 1:a plats. Det är fortfarande två deltäv-
lingar kvar så ge inte upp, det finns fortfarande chans att avancera i listan. 

Senaste bildkvällen 

Pga sjukdom och andra förhinder i styrelsen så blev senaste bildkvällen tyvärr in-
ställd och det ber vi om ursäkt för. Vi planerar istället att ha två bildkvällar mellan 

nästkommande månadsmöten, alltså en extra kväll förutom den ordinarie, 

där vi fokuserar på att välja ut klubbens Triangelknäppsbilder. Datum för den extra 
bildkvällen skickas ut separat.              /Kalle 

 

 
  

        ”Årets fotograf” -  aktuell ställning  

”Årets Fotograf” sponsras av   

Förnamn Efternamn Antal 1:a Antal 2:a Antal 3:a Poäng 

Maj Nordgren 1 0 2 16 

Robert Agius 1 1 1 13 

Leif Håkansson 1 0 0 12 

Marie Nordström 0 2 0 12 

Kalle Nordgren 0 1 0 12 

Sture Claesson 0 0 0 10 

Christer Grehn 0 0 0 10 



6 

 

 

Fotografiska Galleriets Vänner meddelar:  
Höstens utställningar på Galleri MAZARIN är klara.  
Efter Hans Ölander och Kjell-Åke Jansson visas  nu  
 

ETT URVAL BILDER UR BILDARKIVET PÅ  

TEMA   ”HOPP”  
 

 
 
 
 

    5—31 oktober 2018 på Cfl 
      Cfl:s öppettider om inget annat meddelas.   

Kolla mer på   www.gallerimazarin.se  

Triangelknäppen  

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

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

och Digital, här gäller Jpeg, längsta sida max 2000 pixlar, bildfil max 1,5 Mb . 

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 har vandrat runt är alltså nu hos SKK,  
                                        och snart slåss vi om den igen.... 
 

Villkor att alla plockar fram sina bästa bilder, nya eller sådana som lyckats 

bra i tidigare tävlingar men dock ej varit uttagna i Triangelknäppen tidigare. 

En spännande jury och dito lokal kommer vi att möta vid resultatet 
 den 18 november.  Inbjudan kommer i nästa blad.          /Styrelsen 

VÄLKOMNA alla fotointresserade!    

FOTO: Per-Erik Åström, Stockholm 
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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 

       
Okt   4 Månadsmöte. månadens bild tema ”NATUR” påsikt.  

 11 Extra Bildkväll  för att ta ut bilder till Triangelknäppen 

 18 Bildkväll  forts. 

           30    Senast! Inlämning Hälsingemästerskapet till tävlingsledare.  

         Dra inte ut på tiden! 
 

   

Nov    1 Månadsmöte. månadens bild tema ”ÖGONBLICK” digital.  

            Inlämning till Klubbmästerskapet. 

 18 Resultatet av Triangelknäppen 

  22 nov - 
    9 dec      Medlemsutställning på Biblioteket  
  

 15   Bildkväll  
 

Dec   6    Månadsmöte med ”lite extra” samt korande av Klubbmästare 

               

     Månadsmöten och bildkvällar börjar vi klockan 19.00 
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 HÄLSINGEMÄSTERSKAPET 2018 
 

Ljusdals Fotoklubb har äran att arrangera  

Hälsingemästerskapet 2018 och inbjuda  

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  = 3-5 bilder. Bilderna skall vara monterade (max 5mm tjocklek) 

-Bildens längsta sida inkl. ev. passepartout max 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 bilderna skall numreras i ordningsföljd. 

-Deltagaravgiften är 40 Kr per kollektion.  
 

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

bilder. 

Bilderna sänds klubbvis senast den 31 oktober 2018*) ,poststämpelns datum gäller. 

Fullständigt program med lokaler, tider och program meddelas senare. 
 

Välkomna med era bilder ! 

 

 
 

 *) OBS! Tävlingsledare Sture/Lars vill ha bilderna senast 30 oktober!  OBS! 

Hoppas vi anstränger oss och visar vad vi kan!  
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