
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 8  oktober 2018 

Tema ”Natur” vanns av 

Robert Agius.  

GRATTIS ! 

 

INBJUDAN TILL NOVEMBERMÖTET 

Torsdag 1 nov kl. 19.00 - Bilda  Kungsgatan 12 

Program: 

Månadens bild:  Tema ”ÖGONBLICK”.  

Skicka max 2 bilder (digitala) till bilder@soderhamnskameraklubb.se  

senast lördag 27 okt.   Startavgift 20 kr. 

Bilderna kommer att bedömas och kommenteras av Dick Jundén. 

 Eller så tar du med dig bilderna till mötet (men då kommer de inte med i Dicks bedömning).  

                     

                  VÄLKOMMEN!  
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Styrelsen fortsätter att presentera sig. Här berättar Lars W:  

 

 

J ag började min fotografiska bana redan under högstadiet och intresset har 

mer eller mindre hållit i sedan dess. 

Jag har alltid gillat att vara ute i naturen, så att det var det jag utbildade mig 

till i Usa, i Boston 96-98, var en självklarhet. 

Numera så är det känslan jag hade när jag tog bilden som är det viktiga. För 

mig är ljuset också viktigt för att få den stämning och vad bilden säger till be-

traktaren. 

Är inte ljuset det rätta en gång, så väntar jag på att det ska bli det vid ett an-

nat tillfälle. 

Just nu så håller jag på att fördjupar mig i att göra Timelapse-bilder, som är 

väldigt roligt och ett nytt sätt för mig att utveckla mitt fotograferande. Astrofoto 

är något som jag nyligen också har börjat med. Timelapse-tekniken är i vissa 

fall ett av sätten att skapa bilder av stjärnornas vandring över natthimlen. 

Jag fotar i stort sett allt som har med natur att göra och även det Lilla livet är 

väldigt spännande. Men om Du frågar de flesta i klubben skulle jag tro att 

dom mest ser mig som en Landskaps och fågelfotograf. Jag finns ju på Fa-

cebook och instagram och det är ju bara att gå in på mina profiler där, om Du 

vill se mina bilder. 

           /Lars Wildmarker  
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            INBJUDAN TILL 

          TRIANGELKNÄPPEN 2018 

Redovisning Söndagen 18 november kl 13.00 

          Plats: 

Trönö Bio IOGT NTO     (mitt emot Trönö nya kyrka) 

-Kl 11 öppnas dörrarna 

-Kl 13 startar redovisningen. 

          Jury:  

Medlemmar ur ”Filmklubben Karin Swanstöms vänner” 

    Övrigt program:  

Föredrag av "Filmklubben Karin Swanströms Vänner” 

Vi kommer att få ta del av berättelse och bild. 

    Servering: 

Bestående av mackor, kakor, kaffe, the och saft. 

    Hur hittar vi dit? 

Länk till karta: http://www.trönöbio.se/  (med ö) 

    ”Filmklubben Karin Swanstöms vänner”   

Lertagsvägen 2,  826 95 Trönödal 

                   Lotteri  (SWISH och kontanter) 
 

VI SES I TRÖNÖ DÅ! 
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      Oktobermöte -  Månadens bild -  Bildkvällar 

 

Månadsmötet 4:e oktober 

17 medlemmar deltog på en som vanligt bildrik kväll hos Söderhamns Kamera-
klubb. Programmet bör-
jade med en reseberät-
telse med upplevelser 
från Cuba. Det var Leif 
som förmedlade sina 
intryck därifrån illustre-
rat med många bilder 
som ytterligare beskrev 
detta intressanta land, 
bebyggelse, gatubilder 
och befolkning. Tack 
Leif! 

P resentation och 
omröstning av må-

nadens bild med tema 
”Natur”  stod sedan på dagordningen.16 st påsiktsbilder hade lämnats in och här 
tog Robert Agius storslam och vann både första och andra pris med sina bilder på 
en mossbelupen stubbe och en sagolik och målerisk bild på en person i en båt på 
en spegelblank sjö.  

 

Robert Agius kom 2:a med denna poetiska naturbild. Roberts segrarbild på sid.1 

FOTO: Sture Claesson 
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T vå bildkvällar har också förflutit, för ovanlighet-
ens skull två torsdagar å rad, nödd och tvunget 

eftersom vi skulle ta ut våra bilder till Triangelknäp-
pen. Nu får vi hoppas att det har blivit rätta val. 

Vi var sju respektive åtta medlemmar som bollade 
bilder fram och tillbaka, diskuterade teknik och innehåll och taktik. Vi tänkte att bild-
valet skulle vara varierat och mångsidigt. Till slut (andra kvällen höll vi på till 22:15) 
hade vi fått ihop till de tre klasserna, som nu skall ställas mot våra fotokompisar i 
Bollnäs och Edsbyn. 

Våra två yngsta medlemmar David Arbid och Alvin Claesson var en injektionsspruta 
i bildpratet. David går på en estetisk gymnasielinje i Gävle med fotoinriktning och 
Alvin har också en konstnärlig inriktning, men med betoning på musik. Hur som 
helst tog de på förekommen anledning upp vad man får respektive inte får göra 
med bilder i photoshop. Klona, ta bort, lägga till, ändra färger mm. Finns det några 
regler över huvud taget? Frågan kvarstår! 

”Husse” Robert Agius  har 
just tagit emot segerpriset  i 
månadens bild,ett present-
kort, av vår eminente ordfö-
rande Leif Håkansson. 

FOTO: Kalle Nordgren 

På 3:e plats kom Maj Nordgren med denna naturbild  med en 
kameravinkel som tar tillvara på ljuset på ett föredömligt sätt! 

 

N ästa bildkväll den 15 november kommer 
att ägnas åt att titta på och komma med 

förslag till vad vi kan göra med  den bildskatt 
som klubben fått ta över efter några tidigare 
medlemmar som vi berättade om i förra Re-
flexen. 

Det kan bli en härlig upplevelse... 
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        ”Årets fotograf” -  aktuell ställning  

”Årets Fotograf” sponsras av   

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

Robert Agius 2 2 1 21 

Maj Nordgren 1 0 3 19 

Marie Nordström 0 2 0 14 

Kalle Nordgren 0 1 0 14 

Leif Håkansson 1 0 0 12 

Sture Claesson 0 0 0 12 

Christer Grehn 0 0 0 12 

Årets Fotograf 

Det blev några förändringar i resultatlistan vid senaste månadsmötet men spän-

ningen håller i sig ända till sista deltävlingen. De bilder som vid mötet presentera-

des som en delad tredjeplats visade sig vid kontrollräkning att ha passerats av en 

annan bild som fått ett poäng mer. I händelse av att denna tävling får en fortsätt-

ning ett annat år så ska vi se till att föra in röstpoängen direkt i datorn som sedan 

räknar fram och särskiljer bilder enligt de kriterier som fastställts.    /Kalle 

KLUBBMÄSTERSKAPET 2018 

      
 
  3 klasser:   påsikt färg,  påsikt svart-vitt  samt digital (valfritt färg/monokrom). 
 

                            Max 2 bilder per klass och fotograf. 
                   Deltagaravgift:  20 kr per bild. 
 

REGLER: 
 Fritt motivval                    

       Påsikt:        Längsta sida max 42 cm inkl. ev. passepartout. 
       Digital:       Längsta sida 2 000 pixlar,  bildfil i Jpg, max 1 500kb. 
       Märkning:   Märk bilderna med signatur, ej namn. 
 

PRISER: 
     I varje klass 
             1:an klubbmästare erhåller diplom och presentkort på 200: 
               2:an i varje klass erhåller presentkort på 100:- 
               3:an i varje klass erhåller presentkort på 50:- 
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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 30    Senast! Inlämning Hälsingemästerskapet till tävlingsledare.  
          

   

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

                                                           Inlämning till Klubbmästerskapet. 

 

 18 Resultatet av Triangelknäppen 

 

 15 Bildkväll    
 
22 nov - 9 dec     Medlemsutställning på Biblioteket  
  

 18 TRIANGELKNÄPPEN i Trönö 
 

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

     Månadsmöten och bildkvällar börjar klockan 19.00 

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... 
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PORTO 


