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Foto
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Månadens bild oktober 2012.
Temat Dogma vanns på en delad
första plats av
Torne Rösth och Herman
Claesson.
GRATTIS!
(Mer om oktobermöte och bildkväll på sid. 6)
Foto
Torne Rösth

Välkommen till en ny fotomånad!
Program för Månadsmöte, bildkväll
och Triangelknäppen och mer, finner du inne i tidningen.
LÄS REFLEXEN NOGA SÅ DU
HÅLLER DIG UPPDATERAD OCH
KAN VARA DELAKTIG !

FOTO: Barbro Geijer

Ordföranden har ordet
Ytterligare tankar utifrån dogma-tänkandet

E

n av mina fotograferande vänner i landet skrev för ett
par dagar sedan ett långt mail för att dela med sig av
sina frustrerande erfarenheter. Han hade bl.a. tagit några
porträtt av en arbetskamrat. Hon menade att bilderna var
”för lite retuscherade”. En annan person menade ungefär samtidigt att han
redigerat ”för mycket”. Finns det ett ”lagom?”
I en av mina utbildningar ”predikades” tanken att man inte ska kunna se på
en bild att den är redigerad. Beskrivningen tilltalar mig.
Vid ett besök på Mediaverkstan fick jag nyligen höra att ungdomarna i sin
fotokurs fått veta att nu var det slut med att ”knäppa kort”. Nu skulle de
i stället börja fotografera. Jag blir glad av definitionen. Att fotografera
är något mer medvetet. Jag letar motiv, ljus, känsla, börjar brottas med
min kunskap om kamera och komposition. Där någonstans vill jag befinna
mig - väl medveten om att andra kan se saker i mina fotografier som jag
själv missat.
Det är som när vi valde ut de bästa bilderna av de inlämnade, inför årets
Triangelknäppen. Någon av de mest erfarna tog två kartongbitar och
beskar ett av bidragen. En helt annan bild uppstår. Än en gång blir jag påmind om hur mycket vi har att lära av varandra.
Vi går in i en ny månad med nya utmaningar. Bl.a. så arrangerar vi årets
klubbtävling mot Bollnäs och Alfta-Edsbyns fotoklubbar. Vi kan konstatera
att det är många människor avbildade i vårt bidrag detta år. Det tycker
jag om och önskar oss ett lycka till.
Välkommen till november månads samlingar!
/Björn

PLANERA IN HÄLSINGEMÄSTERSKAPET DEN 2 DECEMBER
I LJUSDAL I DIN ALMANACKA OM DU KAN !
Kul om vi blir så många som möjligt !
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INBJUDAN TILL NOVEMBERMÖTET!
Torsdag 1 november kl 19.00 — Klubblokalen Götgatan 11
PROGRAM:

Bilder med jurykommentarer från RIFO 2012
Månadens bild, Projicerat, fritt motto, du får delta med max 3 bilder
(färg eller S/V eller blandat), startavgift 20:-

FIKA och FOTOSNACK
VÄLKOMMEN!

KLUBBMÄSTERSKAPET 2012
O B S in l äm n in g h el st v i d M ån ad s m ö t et d en 1 n o v e mb e r !
3 klasser:

färg påsikt, svart-vitt påsikt, projicerad
max 2 bilder per klass och fotograf.
Deltagaravgift: 20 kr per bild.
REGLER:

Påsikt:

Längsta sida max 40 cm inkl. ev. passepartout.

Proj:

Digital liggande, längsta sida 1024 pixlar, stående höjd 768 pixlar.
Bildfil i Jpg, ca 400k
Märk bilderna med signatur, ej namn.
PRISER:
I varje klass koras en
klubbmästare som erhåller diplom och presentkort på 200:2:an i varje klass får presentkort på 100:3:an i varje klass får presentkort på 50:-

LYCKA TILL !
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Verkstäderna ligger i östra änden av Köpmangatan. Parkering på Styrmansgatan eller ner mot ån.
Gå sedan genom valvet och dörren längst bort.
Verkstädernas kafeteria öppnar 10.30.
Ytterligare fikapaus blir det efter två redovisade klasser.
Priser: Kaffe 15:-, smörgåsar från 15:- till 35:-, godbitar mm.
VÄLKOMNA!
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”Triangelknäppen”...

FOTO: Sture C

...”döpt” av Lasse Persson, Bergvik, startade 1976 som en treklubbsträff mellan BFK, FOMA (som senare ersattes av Kilafors Fk) och SKK, med ett tävlingsmoment där (från början) varje klubb deltog med 10 S/V och 10 DIAbilder. En jury rangordnade 15 av bilderna i varje klass med poäng från 15 till
1p. Den klubb som totalt får flest poäng erövrar en inteckning i vandringspriset, LEICA-statyetten, som klubben kan vara stolt över och visa upp på hemmaplan till nästa år. Efter Triangelknäppen 2006 är det tre klasser och juryn
rangordnar i stället 10 bilder i varje klass med poäng från 10 till 1p. 2007 ersatte Alfta-Edsbyns Fk Kilafors Fk, som tyvärr tvingats att lägga ner.

En nostalgibild från Triangelknäppen 1985 på Kvarnen. SKK var arrangör och tog
hem segern, spännande så det förslog, som framgår av siffrorna. Jury var Peter
Ugander/N, f. 1941, duktig och känd naturfotograf från Ljusdal. Här är han t.v.
tillsammans med Martin Brorstad med vandringspriset LEICA-statyetten och Birgit Lundgren. Bilden finns även i senaste Jubileumsreflexen.

”Uppdraget”
Vid oktobermötet redovisade Björn Wiksten sitt Uppdrag ”Eldstad” genom ett
bildspel bestående av bilder från Island och Söderhamns värmeverk.
Fyra uppdrag är f.n. ute.
Helena Hägg - Oväder
Håkan Wallstén - Möten
Alexander Häggström - Vilja
Per Håkan Laurin - Vardag
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Månadsmötet i oktober samlade 16 personer.
16 bilder var inlämnade till ”Månadens bild” på temat Dogma.
1:a plats delades av Herman Claesson och Torne Rösth (bilderna ses på Reflexens framsida).
2:a plats delades av Björn
Wiksten och Sture Claesson.
3:e plats Sture Claesson.
Vid Bildkvällen var vi 10
närvarande, som fick Kenneths
och Björns handledning i hur
man tillverkar passepartout
med hjälp av klubbens nyligen
inköpta skärare.
Här t.h. jobbar Jan-Olov Hedström och Kenneth Andersson
med skärapparaten.

Ett stort tack till
”Fotografen”, Mats Holm,
som skänkte material till
bildkvällen!
FOTO: Björn Wiksten

Nu har ett nyrenoverat Rådhuskondis slagit
upp sina portar och därmed finns dubbel anledning att besöka Galleri MAZARIN. Just
nu med bilder tagna av Kalle Olsson (bilden),
en av de elever från Forsa folkhögskola som
besökte Kameraklubben i våras.
FOTO: Sture Claesson

Kom ihåg bildspelet ”Söderhamn 2012” som har nämnts i tidigare nummer av
Reflexen. Dina bilder skickar du till Håkan Einarsson, som håller i detta. Har
du synpunkter så prata med Håkan. Adress: hakaneinarsson@gmail.com
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Kalendern
Samtliga möten kl.19.00 (utom Årsmötet) i klubbens lokal Götgatan 11
Nov 1

Månadsmöte. Månadens bild: projicerade bilder , valfritt tema.
Sista datum för inlämning till Klubbmästerskapet. Program: RIFO 2012.

Nov 15 Bildkväll. Ta med en bild som du är extra stolt över, samt en bild som inte blev som
du hade tänkt dig.
Nov 24 Fotomässa i Älvsjö. (för kännedom)
Nov 25 Triangelknäppen, arr SKK. Lokal Verkstäderna med start kl. 11.
Dec 2

Resultatet av Hälsingemästerskapet, Arrangeras av Ljusdals fotoklubb.

Dec 6

Kl. 18 Kameraklubbens ÅRSMÖTE. Klubbmästerskapet avgörs. Lotteri och

Samåkning ordnas.
Festligheter.

Söderhamns Kameraklubbs klubbnålar och tygmärken till salu!
Pris: Klubbnål
50 kr
Tygmärke
30 kr
Det är bara att prata med kassörn...

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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Avsändare: SKK, c/o Claesson, Hägnavägen 26, 826 62 Norrala

B Föreningsbrev

Kommande inspirationsdagar
2012:

Tisdag 23 oktober
Paolo Roberto

kl. 19.00

2013:

Lördag 2 februari
Doreen Månsson

kl. 14.00

Programledare
”Ditt land” – om invandrarfientlighet” på Verkstäderna

Söndag 28 februari kl.11.00
Gladys del Pilar
Artist
”Mitt liv och min tro” i Ulrika Eleonora kyrka
Först firar vi gudstjänst tillsammans, sedan sjunger och berättar Gladys.

Lördag 10 oktober
Ebba Lindsö
Ordförande för sjätte AP-fonden
”På tal om tro” i Ulrika Eleonora kyrka
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kl.15.00

SPAR ANNONSEN !!!

f.d. proffsboxare, programledare, författare
Pratar om ”Livet och tron” i Ulrika Eleonora kyrka.

