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UTFLYKT DEN 25 JUNI – KAMERAN INSTÄLLD PÅ MAKRO

Till Stenö for vi, trots regnet, 15 deltagare.
På huk: Annica, Stefan, Jenny, Björn, Sture.
Stående: Torne, Kjell, Jan-Olof, Barbro, Karin, John, Håkan, Owe, Helen, Helena

INBJUDAN TILL SEPTEMBERMÖTET!
Torsdag 6 september kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11
PROGRAM:
1.
UTFLYKTSBILDER och SOMMARBILDER.
(förbered gärna dina bilder på en ’sticka’)
2. Månadens bild, tema: ”NAKET” projicerade (=digital helst 1024x768 pixlar),
max 3 bilder, startavgift 20:-/deltagare

Fika och fotosnack
VÄLKOMMEN!

FOTO: Barbro Geijer

Ordföraden har ordet:

F

ör fem år sedan hade jag möjligheten att under en vecka
delta i en gruppresa i ”Martin Luthers fotspår”. Gamla väl
bevarade städer och byggnader i det forna DDR. Givetvis fotograferades det flitigt. Att springa ikapp med en grupp i mörka
museer och att samtidigt ta bilder är inte det enklaste. Det
märks inte minst så här i efterhand. Nu i veckan genomförde
personalen på min arbetsplats samma resa! Tänk, jag kunde
komplettera de luckor i bildserien som uppstod där det fallerade förra gången.
När guiden talade kunde jag ibland smita i förväg för att få ett rum alldeles för
mig själv.
Foto är ibland ett ögonblicks verk. Ibland har vi ”en sekund” som aldrig kommer igen. Vid andra tillfällen kan vi planera den enda bilden i timmar, kanske
under en ännu längre tid.
Jag stod på en sidoväg i Gamla Uppsala. Där i diket låg min cykel. Jag hade
deltagit i en friluftsmässa ledd av Påve Johannes Paulus och insåg plötsligt att
det var just denna väg som han skulle färdas på väg bort ifrån området. En rad
polismotorcyklar stod startfärdiga. Vägen var tom, så när som på mig. Precis
när han passerar i sin svarta limousine så får jag upp kameran. Glatt ser han
på mig och vinkar. En enda bild på ett par meters avstånd. En bild omöjlig att
planera.
Många av er är duktiga på att alltid bära med kameran. Ögonblick fångas som
annars inte skulle ha funnits på bild. När jag såg min hittills enda björn i vilt
tillstånd så låg kameran i bagageluckan. Inte vågade jag kliva ur bilen för att
hämta den. Ahhh så retligt.
Dessa tankar får skildra en del av mina sommarminnen. Jag är nog mer den
planerade fotografen, den som bestämmer i förväg vad som ska fotograferas.
Men hösten innebär bl.a. en utmaning i vårt klubbprogram där vi ska börja titta
på temat ”Dogma”. Andra utmaningar handlar om när vi styr upp temat för
Månadens bild. Det är nyttigt att vi utmanar varandra.
Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar. Vädret var väl så där. Tiden
har gått fort, men nu har vi en gemensam höst att se fram emot. Väl mött till
det första Månadsmötet. Låt inte temat avskräcka. Förslaget var inte mitt, men
jag har med viss nyfikenhet funderat ut hur jag ska kunna tackla det.
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Björn

Inlämning av bilder till Hälsingemästerskapet sker vid Månadsmötet den 4 oktober

Visa bilder från sommaren
Vid höstens första månadsmöte, torsdagen den 6é september, visar vi bilder
från sommaren.
Ta med några av dina bästa sommarbilder.
Du som var med på klubbens makroutflykt eller modellfotoutflykt tar med några
bilder som du visar.
Ta gärna med bilderna digitalt.
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Text och bilder från makroutflykten
Önskan att göra en utflykt och jobba med makrofotografering blev av. Måndagen den
25 juni klockan 17 träffades vi utanför klubblokalen. Vi åkte till naturskyddsområdet vid
Stenö (se gruppbild sid 1). Ganska snart lämnade vi den sidan pga det usla vädret och
drog oss över på badstrandsidan i lä och här visade det sig att det fanns en hel del att
dokumentera, bland annat en kull rödstjärtar som kurade ihop sig i en trädkrona. Detta
och fler bilder hoppas vi få se på septembermötet …

Vilka som är på bilderna
kan du ju kolla med framsidesfotot om du har lust….
4

Efter någon timme
blev vi sugna på
matsäcken, som vi
intog i den varma och
torra klubblokalen i
stan med trevlig samvaro och fotosnack i
vanlig ordning. Inte
minst tack vare
Tornes imponerande bilder som
han hade med sig!!!

Text och bild: Sture.

Text och bilder från modellfotoutflykten

Gruppbild från sommarens modellfotodag på Skatön.

Det var lördagen den 7 juli. Vädret var osäkert in i det sista, men blev
helt fantastiskt bra. Inte en droppe regn och av moln dämpad sol. 16 personer samlades vid Klubbens lokal för gemensam färd ut till Skatön.
Innan avfärd berättade Mats
från Sandviken och undertecknad om sina erfarenheter av
att fotografera människor. Väl
framme promenerade vi några
hundra meter till i förväg utvald plats. Både medlemmar
och andra intresserade fördelade sig som fotograf och
modell.
En av flickorna hade med sig en
vacker grön klänning, en annan
långa lätta tyger. Det allmänna
omdömet var att "det här
måste vi göra om". Vi fick en
både trevlig och lärorik dag
Modell Irma Helsing. Gävle.
med många fina modellbilder i
Fotograf :Angelica Carlsson (dagens yngsta
vacker natur. Björn
fotograf, 15 år)
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Uppdraget
I Söderhamns kameraklubb har vi alltid några utlottade uppdrag på gång. Det hela
går till så att de medlemmar som vill delta lägger en lapp med sitt namn i en
försluten burk. När någon har en idé om ett lämpligt uppdrag så skrivs det på en
lapp i en annan burk. Någon gång emellanåt drag vi två lappar och så delas ett
uppdrag ut till den lycklige fotografen.
Efter en tid har fotografen löst sitt uppdrag och redovisning sker. Inga föreskrifter finns om hur redovisningen ska gå till. Man kan säkert tänka sig allt från en
enda bild till ett helt bildspel.
I våras redovisade Sture Claesson ett uppdrag på temat ”Åsna”. Det blev ett bildspel med både äldre och nyare bilder, bl.a. annat på åsnor fotograferade under
resor på 60-talet.

Foto Sture Claesson
Undertecknad känner att det kan vara bra med tidspress. Vid Månadsmötet den 4
oktober kommer en redovisning av ett Uppdrag på temat Eldstad. Den rubrik som
först kändes som enkel och självklar har växt. Detta är nog en del av själva
uppgiften. Liksom när vi tävlar i Månadens bild på angivet tema så sätts det
kreativa tänkandet igång.
Du som är intresserad, se till att ditt namn kommer med på en lapp i burken. Vem
vet, det är kanske snart din tur att brottas med fantasin.
Björn Wiksten
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Kalendern
Samtliga klubbmöten (utom årsmötet) kl. 19.00 i klubbens lokal på Götgatan 11
Sept 6 Månadsmöte. Bilder från klubbens två sommarutflykter. Tag med några makrobilder,
resp. modellbilder. Månadens bild: Projicerat, tema ”Naket”. Info om höstens tävlingar.
Sept 20 Bildkväll med val av bilder till Triangelknäppen. Info. om ”Dogma”.
Okt 4 Månadsmöte. Månadens bild: Påsiktsbilder, tema ”Dogma”.
Redovisning av Uppdrag ”Eldstad”. Förbered kollektioner till Hälsingemästerskapet.
Okt 18 Bildkväll. Vi visar klubbens nya passepartout-skärare.
Nov 1 Månadsmöte. Månadens bild: Projicerat, valfritt tema. Inlämning till Klubbmästerskap.
Nov 15 Bildkväll. Tag med en bild som du är extra stolt över, samt en bild som inte blev som du
hade tänkt det.
Nov 24 Fotomässa i Älvsjö
Nov 25 Triangelknäppen, arrangör SKK
Dec 2

Hälsingemästerskapet, arrangör Ljusdals Fk.

Dec 6

Kl.18

ÅRSMÖTE Resultat Klubbmästerskapet mm.

Notiser
Glöm inte det bildspel för år 2012 som har nämnts i tidigare nummer av
Reflexen. Bär med kameran och fånga ditt bidrag till denna viktiga
dokumentation.
Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Björn Wiksten
070-581 12 71 b.wiksten@telia.com
Sture Claesson
0270-416 13 sture.c@soderhamn.com
Herman Claesson
0270-152 47 herman.claesson@gmail.com
Kenneth Andersson
072-23 69 167 kneten677@hotmail.com
Jan-Olov Hedström 070-7475927 janolof.hedstrom@telia.com
Annica Johansson
073-8114837 annica.johansson@soderhamn.com
Marie Näslund
070-5850061 marie@bgone.se
Mörkrumsansvarig
F.n. styrelsen gemensamt
Tävlingsledare
Utses vid behov av styrelsen
Revisorer
Birgit Lundgren, Britt-Inger Flodin Revisorsuppleant Mats Holm
Valberedning
Martin Brorstad, Torne Rösth (sammankallande)
Medlemsavgift:

220 kr för fullbetalande medlem och 60 kr för studerande och
familjemedlem
Klubbens postadress: Söderhamns Kameraklubb, c/o Claesson,
Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA
Klubbens lokal: ABF-huset, Götgatan 11, Söderhamn
Klubbens plusgiro: 66 99 43 - 3
Klubbens e-postadress: s.kameraklubb@gmail.com
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Avs.: SKK, c/o Claesson, Hägnavägen 26, 826 62 Norrala

B Föreningsbrev

Klä väggarna med din egen fotokonst!

—Skräddarsydd fototapet
efter önskade mått

309:-/m2

www.mrperswall.se

Pinassvägen 4 Söderhamn
info@bergnersfarg.se 0270-702 20
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Vardagar 7-18, lördag 10-14

Gynna våra annonsörer — handla i Söderhamn

