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Foto: Sture Claesson
Jonas Walla redovisar vilka bilder som placerade sig på klubbmästerskapet 2012

INBJUDAN TILL JANUARIMÖTET!
Torsdag 31 januari kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11

PROGRAM:
Månadens bild, Projicerade bilder, fritt tema, max 3 bilder (färg, S/V el. blandat),
startavgift 20:E-posta gärna bilderna i förväg så vinner vi tid på mötet.
till sture.c@soderhamn.com
Visning av bildspel gjorda i olika program
Samtal om fotoåret 2013 - dina och styrelsens idéer.

FIKA och FOTOSNACK

BETALA MEDLEMSAVGIFTEN MED BIFOGAT INBETALNINGSKORT
ELLER PÅ NÄTET PG: 66 99 43 - 3

Ordföranden har ordet

FOTO: Barbro Geijer

Det finns en längtan hos oss medlemmar...
När vi nyligen gick ut med ett medlems-mail där vi efterfrågade
förslag på programpunkter inför den nya terminen så fick vi ett
underlag för kanske två års medlemsträffar. Det visar på en
nyfikenhet och en längtan efter att utvecklas inom sitt
fotograferande. Styrelsen fick nyligen den trevliga uppgiften att
välja bland guldkornen och vi har nu en riktigt spännande termin
framför oss.

Vi upplever nog alla att Månadsmöten och Bildkvällar blir trevligare när vi är många
närvarande. Där samlas fotointresserade med olika kunskap och vi får dela våra
erfarenheter. När vi ser på terminens program så finns en del
”Undervisnings-kvällar”. D.v.s. kvällar där vi erbjuder program som ger oss möjlighet
att utvecklas inom områden som att ta fram bildspel eller motljus-fotografering. Om
vi sedan hjälps åt så kan ännu fler fotointresserade få del av dessa samlingar.
När min senaste kamera var nyinköpt så befann vi oss några veckor utomlands. Det
regnade oavbrutet mest hela tiden så det blev inte så mycket fotograferat.
Däremot satt jag timme efter timme i min säng och läste instruktionsboken.
Vanligtvis är jag dålig på att bry mig om sådana böcker… Men denna läsning var
extremt givande. Min kamera kan saker som jag inte visste att en kamera klarar av.
En av dagarna skingrades regnmolnen och jag hade ett ärende ner på stan. På
trottoaren mötte jag två unga mammor med barn. Jag noterade att de gick upp mot
den höjd där lekplatsen ligger. Här snabbade jag på mitt ärende och var snart hemma igen, tog kameran och sprang upp till lekplatsen. Sällan har jag haft en sådan tur.
En av kvinnorna fotograferade de lekande barnen. Jag presenterade mig och berättade om min nyinköpta kamera. Det hela slutade med kanske hundra bilder av dem
alla och att jag skickade mina fotografier till de nöjda ”modellerna”. Övning ger färdighet, heter det ju. Låt oss tillsammans hitta mycket ”övning” detta nya år.
/Björn
Vill passa på att tacka avgående styrelsemedlemmen Marie Näslund för det
arbete hon gjort för klubben 2012!
Vi vill också passa på att tacka Torne Rösth och Martin Brorstad som efter
många år kliver av sitt uppdrag i valberedningen, ett uppdrag de skött med bravur.
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DIFO 2013, arrangör Husums Fk.
Regler (kortfattat):
Enbildsbedömning, fritt motivområde. Max 3 bilder/klass.
A: Monokrom (=svartvitt eller tonad) påsiktsbild. Bilderna skall vara monterade på
kartong max 30 x 40 cm inkl. eventuell passepartout.
B: Färg påsiktsbild. Utförande se under A.
C: Projicerad klass, Digitala. Storlek ’‛som vanligt’‛ om inget ändras av arrangören.
OBS! Bilderna skall inte märkas med någon text. Tävlingsansvarig sköter märkning.
Avgift 40 kr/klass. Ungdomar betalar halv deltagaravgift
Inlämning: I regel februarimötet. (klubben postar senast 4/3)
Ev. frågor till tävlingsansvarig/styrelsen
Detaljerad inbjudan till stämman i Husum den 12/5 kommer senare.

Hoppas att alla har lust och tid att delta och visa vad Söderhamns
Kameraklubb kan och visar upp det för fotovärlden!
/Styrelsen

Söderhamns KK,s styrelse 2013
Från vänster: Herman Claesson Kenneth Andersson Tommy Eriksson Jan-Olof Hedström Camilla Bergström
Sture Claesson Björn Wiksten
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Årsmötet 2012
25 trotsade vintervädret och var med på vårt årsmöte. Förhandlingarna gick
smärtfritt. Två nya i styrelsen kan vi välkomna, Camilla Bergström och
Tommy Eriksson och till valberedning nyvaldes Christer Holm och Håkan Einarsson
och tar över efter Torne och Martin. Tack för ert arbete! Lotterna gick åt, gröt mm
likaså – TACK Birgit för att du fixade det, för vilken gång i ordningen vet ingen?!
Sedan redogjorde Leif Håkanson för sitt jobb med hemsidan och så filosoferade
JONAS WALLA om våra bilder och så utsågs 3 Klubbmästare i var sin tävlingsklass:
Mats Holm svart-vitt – Herman Färg – Björn Projicerat. GRATTIS!
Avslutningsvis berättade Jonas om sin väg in i modefotovärlden, mycket fängslande
och intressant!
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Utlottningsbilden: Fotot tagit av Stefan Karlberg

Foto: Sture Claesson

Klubbmästerskapet 2012

De segrande bilderna enligt juryn Jonas Walla

1
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Bild 1: Projicerande Fotograf Björn Wiksten

Bild 2: Påsikt s/v Fotograf Mats Holm

Bild 3: Påsikt färg Fotograf Herman Claesson

INBJUDAN
Sten Nolin, vår förre ordförande inbjuder oss till hans sommarställe på Malmön
utanför Ö-vik när vi åker till Husum på distriktsstämman 12 maj.
Från Söderhamn på fredag em. Lördag på Malmön. Söndag till Husum.
Det gjorde vi förra gången Husum var arrangör också.
Anmäl till undertecknad om du är intresserad!
/StureC

Stadsbiblioteket:
Missa inte av vårt ’‛ansikte utåt’‛ på Bibblan!
Söderhamns kameraklubbs medlemmar har nya utställare
3-5 gånger per år. Alltid sevärt
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Lite klubbnytt
Undertecknad tog på sig att bona golvet i vårat klubbrum Lätt match tänkte jag.
Efter att ha inhandlat polish. En speciell
sorts kvast inhandlades också som skulle vara det bästa att stryka ut
polishen med.
- Det torkar bara på en timme sa
expediten, så jag satte snart i gång
19:30 på lördag kväll, plockade upp allt
som stod på golvet upp på bänkar o bar
ut resten av våra prylar ut i hallen
utanför klubblokalen.
Inte visste jag att det rymdes så mycket på våra ca 20 kvadrat meters golv.
Dammsög och skurade golvet två gånger med såpa, satte mig och väntade på att det
skulle torka, så att jag äntligen kunde gå på med polishen. …… Ha, vad jag misstog
mig. Golvet ville inte torka. Efter en timmes väntan insåg att jag skulle få vara på
ABF hela natten så då gav jag upp. Plockade in allt stöldbegärligt tillbaks i
klubbrummet. Då var klockan drygt elva på kvällen. Återkom sedan med nya friska
tag på söndag fm. Åh, se. Golvet var krut-torrt! Ut med grejerna jag ställt tillbaks i
klubbrummet. Hallen blev åter igen en snårig skog att ta sig fram genom. På med
polishen en första gång. Jo, det torkade faktiskt på en timme, Nu vet jag hur golvet
ska tas och tiden varje moment tar. Jag tar gärna det som en återkommande
jultradition.
Men jäkl.... den som inte torkar av skorna innan hen beträder våran klubblokal! Eller
trippar in med högklackat! Hen får som straff att hjälpa mig nästa Jul! // Kenneth
Bokning klubblokalen:
- Ska alltid göras till Björn Wiksten
- Alla bokningar syns sedan på hemsidan
soderhamnskameraklubb.se

Fotoplanering under 2013

Månadens bild där temat är:
Vinterbild
Flykt
Smutsigt
Kämpar

Februari
April
September
November

Dokumentera Söderhamn även 2013

Kom ihåg! Lämna in KRYSSET finns i
Reflexen NR. 9 2012
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Kollektioner:
Alltid klurigt, ha tanken med er då
kameran är med. Kan vara svårt att
tänka… nu ska jag fota en kollektion.

Kalendern
Jan

07 Styrelsemöte
26 Kulturhusets Dag. (göra i ordning lokalen fredag från kl 12:00)
31

Månadsmöte Mån. bild projekterande fritt tema

Feb

11

Styrelsemöte

Feb

14

Bildkväll Kamerainställningar, kameramenyer, underhåll-, rengöringstips motljus

Feb

28 Månadsmöte mån. bild Påsikt Tema ” vinterbild” inl: DIFO

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Sture Claesson, Björn Wiksten och Tommy Eriksson

Mars

11 Styrelsemöte
14 Bildkväll Tommy visar hur man gör ett bildspel
21

April

Månadsmöte mån. bild proj Tema ”Flykt” inlämn. Kollektionstävlingen

8
11

Styrelsemöte
Bildkväll Fotorally

25 Månadsmöte mån. bild Påsikt Fritt tema Resultat kollektionstävlingen
Maj

13 Styrelsemöte
12

DIFO Husum

25 RIFO Österund
Juni

8 Utflykt
Månadsmöten och bildkvällar börjar vi klockan 19:00

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Björn Wiksten
Sture Claesson
Herman Claesson
Kenneth Andersson
Jan-Olov Hedström
Camilla Bergström
Tommy Eriksson

Mörkrumsansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning

070-581 12 71
0270-416 13
0270-152 47
073-042 85 65
070-747 59 27
073-084 47 70
070-544 88 66

b.wiksten@telia.com
sture.c@soderhamn.com
herman.claesson@gmail.com
kneten677@hotmail.com
janolof.hedstrom@telia.com
lamilla_bergstrom@hotmail.com
tommy.b.eriksson@soderhamn.com

F.n. styrelsen gemensamt
Utses vid behov av styrelsen
Birgit Lundgren, Britt-Inger Flodin Revisorsuppleant Mats Holm
Christer Grehn, Håkan Einarsson (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
E-postadress:
s.kameraklubb@gmail.com
Hemsida
www.soderhamnskameraklubb.se
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Föreningsbrev
Avsändare: SKK, c/o Claesson, Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA

B

Växelgatan 2 Söderhamn

Stöd våra annonsörer - handla i Söderhamn
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