
  

 

Reflexen  
Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

Nr 7 oktober 2012 

 

INBJUDAN TILL OKTOBERMÖTET! 

Torsdag 4 oktober kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11 

PROGRAM: 

UTFLYKTSBILDER från sommarens Modellfoto den 7 juli 

Uppdraget: ”ELDSTAD” (Björn) - och vi drar ett nytt 

Månadens bild, utgå från begreppet ”DOGMA”, utskrivna påsiktsbilder 

max 3 bilder,  startavgift 20:-/deltagare 

Fika och fotosnack 

 VÄLKOMMEN!  

FOTO: 
Annica Johansson 
 

som vann Månadens 
bild sista mötet i 
våras i april med 
denna bild från Trö-
nö gamla kyrka. 

Sen kom Annica 
tvåa också! 

och trea också, 
delat, på samma 
poäng, med Karin 
och Torne. 

GRATTIS Annica! 
 

Segrare i septem-
ber månadsbild, se 
nästa sida. 
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Segrarbilden ”NAKET”                FOTO: Björn Wiksten. 

O r d f ö r a d e n  h a r  o r d e t :  

 

D ogma – en dogm är i mitt yrkesområde en lärosats. Något 
som hålls för sant. När vi i nästa Månadens bild arbetar 

med ”dogmatisk fotografering” så hämtas termen kanske mer 
från den filmrörelse som går under namnet ”Dogma 95”.  
Rörelsen samlas kring vissa regler (dogmer) som de anslutna 
filmskaparna lovar att följa. Den första dogmafilmen var Tho-
mas Vinterbergs ”Festen”, vilken följdes av Lars von Triers 
”Idioterna”. 

 

Varför då fotografera efter vissa regler? 
 

Efter ett tag började jag själv fundera över varför jag använde vissa inställningar i 
kameran som standard. ISO 400, slutartid, 1/125 och gärna brännvidd 50 mm för 
att undvika perspektivförskjutningar vid djupgående poser.  
Varför inte utmana sig själv, tänker jag. Sonen fotograferar gärna med halvauto-
matisk bländarprioritet medan jag sedan något år ser en glädje i helmanuellt. Men 
jag har kanske fel. Tänk om utmaningen är större om jag låser mina inställningar 
till något för mig relativt nytt? Det vore kanske som att fotografera ett område som 
”inte är mitt”. Insekter t.ex. 
 

På sidan 6 beskrivs reglerna för vår nästa ”Månadens bild”. Valfritt tema, men 
med bestämda kamerainställningar. Tanken är inte att någon som vill tävla ska 
behöva avstå. Vi tar bilderna och lägger oss så nära som vår kamera och kun-
skap tillåter det. Vem vet, kanske möter oss helt nya resultat.  
 

Lycka till!         
/Björn 
 
 

P assar bra att fortsätta denna sida med resultatet av månadens bild i septem-
ber, tema ”Naket”! 

 

Därför att det var vår eminente ordförande Björn som i ensamt majestät 
kammade hem 1:a, 2:a, 3:e placering, utan inblandning av någon annan! 
 

”Hat trick” brukar sådant kallas! 
Jag tror att detta är första Hat trick 
i fotohistorien sedan Per Forsell 
vann FOTO:s Mästartävlan tre år i 
följd på 1940-talet.  - Åtminstone i 
SKK - fast Annica var nära... 
 

Per Forsell fick sedan inte fortsätta 
tävla i Mästartävlan... 

...men Björn, vi ser gärna fler bil-
der från dig! 
 

GRATTIS Björn!                   
 

/Sture 
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Mer tävlingsresultat... 
Klubbens kollektionstävling i 2 klasser, Påsikt och Projicerat. 21 kollektioner 

deltog *). Resultat enl. jury Mats Jonsson, konstnär från Söderhamn: 

Påsikt: 1:a  Herman Claesson  ”Hos konstnären”    

Projicerat: 1:a   Annica Johansson ”Att vara barn”  

*) 21 kollektioner som na-

turligtvis platsar i årets 

HÄLSINGEMÄSTERSKAP!  

Plus fler därtill… 

Arrangör Ljusdals Fk. 
 

Reglerna igen: 

3 klasser, 2-5 bilder/koll. 
Bilderna märks med sign. 
och numreras:  

påsikt färg o. S/V  

max 30x40 cm inkl ev pas-
separtout. 

Projicerade/digitala,  

Liggande, längd 1024 pixlar, 
stående ,höjd 768 p. ca 400 
–800 KB. JPG. 

Startavg. 40kr/kollektion 

Ljusdal vill ha bilderna 

från oss senast 26 okt. 



4 

 

ovan, XGU 2528: 
 

Vid Enångers gla k:a. 
På huk: Bert Jägeving, 
Rolf Bernström, Hans 
Pettersson 
Stående: okänd 
grabb, Torne Rosth, 
Stefan Berglund (i 
skinnjacka) -Vad har 
dom i sökaren? 

 

Bilden nedan, XGU 2543: 
 

Fr.v. Mats Wiklund (halva ansiktet), Stefan 
Berglund, Anders o Ewy Nilsson, Martin o 
Barbro Brorstad, 3 damer t.h. Martin Falks 
fru, Helena Claesson (vid hinken i mitten) 
 

Närmast: Rolf Bernström (ordf. m flint), 
Hans Pettersson, Sture Claesson (kavaj), 
Sven Tegelberg (keps), Eva Tegelberg (vita 
byxor), Mari-Anne Claesson (längst t.h.) 

     DiBiS-bilden. 
 DiBiS betyder ”Digital Bild i Söderhamn” och är en databas som i dag inne-
håller 86298 bilder.  Gå in på www.dibis.se. 
3088 av bilderna har Gottfrid Ungh tagit. Gottfrid var kassör i Söderhamns 
KK i 10 år. När han dog 1986 fick SKK ta hand om två negativalbum, som nu 
är inskannade och utlagda på DiBiS. 
Här ör två av Gottfrids bilder från  två av Kameraklubbens familjeutflykter 
i början på 1970-talet, 1971 –72 eller så... 
 

Än saknar många bilder i databasen text om vad de föreställer, ett styvt 
jobb som kräver att många hjälper till. 
 

  Känner du igen något på en bild, går det att skriva in det i databasen. 
-Eller starta en studiecirkel och jobba med det!  Att identifiera bilder är 
ett tidsödande men roligt arbete  -  och viktigt!                  /Sture 
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TRIANGELKNÄPPEN startade 1976. Syftet var att  några klubbar (3 st 
blev det) skulle dela på  ansvaret och jobbet att ordna ett bra fotoprogram 
bestående av en inbjuden föredragshållare samt en liten tävling bland de tre 
klubbarna, döpt till ”Triangelknäppen”. Bilderna bedöms av en utomstående 
jury (som ofta även haft programmet). Deltagande klubbar har varierat nå-
got men Bfk och SKK har varit med hela tiden.  
 

Här syns nedre delen på listan där kolumnerna i tur och ordning visar: 

                   Som synes har Alfta-Edsbyn tagit de tre senaste inteckningarna 
i LEICA-statyetten, De senaste 15 åren har SKK 3 inteckningar. Inte bra. 
         Och de senaste åren har vi sagt: det måste vi ändra på! 
 

E-post från ordf. 21/9:  
…”Urvalet av bilder (projicerade, påsikt svartvitt och påsikt färg) är 
inte helt färdigt. Du får gärna ta med någon fler bild till Månadsmötet 
den 4 oktober.”  
 

(och jag tänker på er som haft och har bilder på Biblioteket också… Där 
finns bilder att ta av…    -Sture ) 

År     Arrangör     Inteckn. i vandringspris   Jury                                 Program 

  Rådhuskonditoriet har bytt ägare, som ni kanske sett. 

”Nyöppning” skulle ske den 29 september men har blivit försenad. 

Därför blir Kalle Olssons utställning framflyttad  - osäkert när det blir.   

Arbetsgruppen hoppas på besked så snart som möjligt. 

 OBS!   Alla som har möjlighet att hjälpa till vid Triangelknäppen, hör 

av er till styrelsen! Vi önskar delegera en del uppgifter som t.ex. Hänga 

bilder, Sköta fika, Servera, Referera till fototidningar, m.m.     OBS! 
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Tommy Eriksson visar sina hundbilder på Biblioteket 

...skrev Kurirens Daniel Nils-

son och Herman plåtade 

Tommy med sin mobil... 

""DogmaDogma ""  
  

Så här tänker vi för detta tema till månadens bild: 
 

 Tre pappersbilder får lämnas in. 

 Svartvitt. 

 Bilden ska återge verkligheten. 

 Ej arrangerade. 

 Befintligt ljus. 

 Bilden beskärs i kameran. Ej någon beskärning i efterhand. 

 Använd normalobjektiv/normal brännvidd. 

 Använd samma bländare till samtliga bilder. Du väljer själv blän-

dare. 

 Bilden ska vara nytagen. 
 

För inspiration kan man kolla Fotosidan.se, gruppen "Dogma07" 
           /Hälsn. 

           Herman                              

    Lycka Till !Lycka Till !  
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Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera    

Ordförande Björn Wiksten  070-581 12 71 b.wiksten@telia.com 

Kassör  Sture Claesson  0270-416 13 sture.c@soderhamn.com 

Sekreterare  Herman Claesson   0270-152 47 herman.claesson@gmail.com 

Ledamöter 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 

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”.  

             Redov. av Uppdrag ”Eldstad”. Ta gärna med bilder till Hälsingemästerskapet, se sid.3. 

Okt 18 Bildkväll. Vi visar klubbens nya passepartout-skärare.  

Nov 1  Månadsmöte. Månadens bild: Projicerat, valfritt tema. Inlämning till Klubbmästerskpet. 

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   Resultat av Hälsingemästerskapet, Ljusdals Fk. 

Dec 6   Kl.18    ÅRSMÖTE  Resultat Klubbmästerskapet mm. 

 

Bokning av kameraklubbens studio 

I klubblokalen finns bakgrund, två studioblixtar med lite olika tillbehör, en stor boun-
cer, skärmar etc. Om du vill använda lokalen mailar eller ringer du till undertecknad. 
Boka i så god tid som möjligt. Jag har en aktuell bokningslista och sätter med jämna 
mellanrum upp en kopia på lokalens dörr. Vill du få hjälp att komma igång i studion så 
säg till!           E-post: b.wiksten@telia.com   eller  tel: 070-5811271 
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Gynna våra annonsörer   
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