
  

 

Reflexen  
                   Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

                                Nr 2 februari 2013 

1:a placering Månadens bild januari 2013. Fotograf Mats Holm 
se fler bilder från Månadens bild på sid 4 o. 5. 

INBJUDAN TILL FEBRUARIMÖTET! 
 

Torsdag 28 februari kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11 

PROGRAM: 

Helena Hägg redovisar sitt Uppdrag ”Oväder” 

Ett inslag från bildkvällen den 14/2 

Månadens bild, Påsiktsbilder, Tema ”Vinter”, max 3 bilder. 
startavgift 20:-/deltagare 

FIKA och FOTOSNACK  
 

VÄLKOMMEN!  

MEDLEMSAVGIFTEN HJÄLPER OSS ATT VERKA FÖR FOTOINTRESSET 

PLUSGIRO: 66 99 43 - 3 
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Ordföranden har ordet 

                   Att kommentera bilder... 

”Intet nytt under solen” kunde vi konstatera när styrelsen 
fick en idé och Sture berättade för oss om hur klubben gjort 
för några år sedan.  

”På den tiden” var varje stol i lokalen märkt med ett nummer. 
När Månadens bilder var bedömda så drog man ett nummer 
och den som satt på den stolen fick kommentera några bilder. 
Ett intressant upplägg, kanske smått ”farligt” så vi letade 
fram en variant. 

Vi gillar ju burkar med papperslappar i. En burk för ”Uppdraget” och en annan 
med ”namn på intresserade fotografer”. Nu testar vi en tredje burk där du som 
tycker det vore skoj lägger in en namnlapp. Varje månadsmöte drar vi sedan 1-2 
närvarande som får dela med sig av sina tankar om några bilder.  

Jag tror att jag har mycket att lära mig genom att lyssna till hur andra kom-
menterar. Några saker har jag snappat upp genom åren. Göran Segeholm var vår 
jury vid en tävling för några år sedan. Han använde sig av upplägget: ”Detta är 
bra medan det här kan bli bättre”. I ett annat sammanhang lärde jag mig av ho-
nom att det är ett gott betyg när en bild sätter fart på betraktarens fantasi. 
Säg vad du känner och tänker.  

Andra är duktiga på teknik och komposition. Jag minns mitt senaste besök på 
Fotografiska museet i Stockholm och hur jag ägnade tid åt att läsa om fotopap-
per och framkallningsteknik för varje bild som tog tag i mig. Jag vet mina be-
gränsningar på det området och fascinerades av hur vissa kombinationer åter-
kom och även visade sina likheter. 

En kommentar som man minns var kanske extra bra. En av de mest kortfattade 
som jag nog aldrig glömmer var orden: ”Din bild gör mig glad”. Nu var det fak-
tiskt inte min bild, men jag tog ändå åt mig. Jag hade velat höra mer, men juryn 
tyckte att det räckte så. Det var en relativt stor tävling och det var vinnarbil-
den i aktuell klass. ”Din bild gör mig glad”. Det är inte illa när man lyckas väcka 
en känsla, en reaktion. 

Jag blir glad av att få fotografera tacksamma människor. Den man som i veckan 
förevigade sin muskelstinna ryggtavla eller den 20-åriga frisör som nyligen sa: 
”Så här kommer jag inte att se ut om 20 år, så jag vill ha några bilder kvar.” Av 
samma grund bär jag med mig de kloka ord som någon sa i ett tidigare månads-
möte. Det var något i stil med: ”Tänk om man hade fotograferat sitt skafferi en 
gång om året. Innehållet har bytt karaktär de senaste 50 åren.” Där hade vi 
haft mycket att samtala om... 

         Reflekterar Björn 
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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 A.  

C:  Projicerad klass, Digitala. Storlek högsta stående sida 1080 pixlar och längs-
ta liggande bildsida 1920 pixlar. Bildfilen sparas i högsta jpeg-kvalitet med stor-
lek ca 500-1000 kB. 

OBS!  Bilderna skall inte märkas med någon text. Tävlingsansvarig sköter märk-
ning. 

Avgift 40 kr/klass.  Ungdomar betalar halv deltagaravgift 

Inlämning:  Februarimötet. (klubben postar senast 4/3) 
      Ev. frågor till tävlingsansvarig/styrelsen 

Hoppas att alla har lust och tid att delta och visa vad Söderhamns  

Kameraklubb kan, och visar upp det för fotovärlden! 

/Styrelsen 

Styrelsemöte, styrelsen lär sig använda klubbens projektor.   
Fr.v.: Tommy Eriksson, Jan-Olof Hedström, Camilla Bergström och Björn Wiksten 
OBS! det nymålade bordet! Tack Torne!                            Foto Kenneth Andersson 
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Månadsmötet januari 2013 

V i var 24 st på årets första 

möte den sista januari. Det 

blev trångt kring borden  och 

mycket fotosnack. Några nya  

som tänker bli med i klubben 

hälsades välkomna. 

Kvällen ägnades också åt att 

studera två bildspel som vi fått 

från Sundsvalls Fk. Det blev 

diskussion och kommentarer om 

metoder och presentation. Se-

dan tittade vi på Tommys bild-

spel med hans fina hundbilder. 

Han visade vilka möjligheter 

dagens program ger när det 

gäller att göra bildspel och bild-

presentationer. 

Förhoppningsvis blev vi inspire-

rade att jobba vidare med bild-

spel.   En gång, på den  

2:a plats i månadens bild, foto Sture 
Claesson.   En solbränd brädvägg i Bonn-

stan i Skellefteå vid RIFO 2006.   
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analoga tiden var bildspel,  

under ett antal år, också en 

egen tävlingsklass i RIFO. 

Nästa bildkväll den 14 

mars skall vi ägna åt bild-

spel! 
 

Övriga tre bilder på detta 

uppslag delade 3:e platsen 

i månadens bild.   

Uppe t.h. Annica Johansson-
Hanssons fina komposition 

med ett suveränt utnyttjan-

de av det lilla ljus som står 

till buds. 

Nere t.v. sid. 4, Karin Perssons  tänkvärda bild, som så enkelt skildrar något  

av dagens moderna samhälle i bjärt kontrast till skogen och bergen. Harmoni 

och disharmoni på samma gång, ger bilden spänning.   

Nere t.h. Håkan Wallsténs  solnedgång i snölandskap, solen orkar ännu inte 

värma, men det finns ändå hopp om varmare tider... 

Månadsmötet januari 2013 



6 

 

Kulturdagen  26:e januari.    Text: Sture / Foto: Camilla 

K ulturdagen är till ända. Alla som hade möjlighet att vara där var nöjda, 
tror och hoppas jag. (Hörde i alla fall från några ‘utomstående’ att dom 

gillade vårt utbud). 

 På fredag jobbade vi som hade 
möjlighet, Torne, Jan-Olof, Kenneth 
och Sture, och gjorde i ordning. 
Samma upplägg som i fjol i Röda 
rummet. Det blev bra. 

På lördag hjälptes Tommy (ansvarig 
för studion), Håkan (som samman-
ställt bildspelet “Söderhamn 2012”), 
Camilla, Herman, Kjell, Jan-Olof och 
undertecknad åt att ’hålla ställning-
arna’.  

Vi pratade med folk och folk avpor-
trätterades i studion och vi hade en egen tipsrunda (eftersom det inte blev 
någon stor gemensam) som gav stort gensvar. Vi sålde Jubileums-Reflexen 
och vi värvade 5 nya medlemmar till Galleri MAZARIN tack vare Mats ide 
om att ny medlem fick en signerad “Pållare”-bild alt. ett söderhamnsmotiv av 
Herman. Även några nya ville gå med i Kameraklubben! Det blev stundom 
ganska folkigt och folkligt på vår kant och det kändes bra – bildspelet betit-
tades av många. Se´n plockade vi ner och var hemma kl 16.      /Sture 

Galleri MAZARIN.  

Tommy 
försöker 
få Kjell 
Kindström 
och Tage 
Persson 
med in i 
studion. 

Herman 
pratar 
med en 

besöka-
re. 

Sture grejar med Tipsrundan och Jan-Olof 
med Bildspelet. 

F em sjättedelar av Bildgrupp 
CAXA i Enskede Fk kom och 

hängde sin varierande utställning 
på Galleri MAZARIN fredag 8/2 
och hade vernissage på lördag. 
Jan Bek, äldst i gruppen, jobbar 
endast analogt. 

Missa inte utställningen och en 
mysig fikastund!  FOTO: StureC 
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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 Camilla Bergström 073-084 47 70 lamilla_bergstrom@hotmail.com 

  Jan-Olov Hedström 070-747 59 27  janolof.hedstrom@telia.com  

  Kenneth Andersson 073-042 85 65  kneten677@hotmail.com 

  Tommy Eriksson 070-544 88 66  tommy.b.eriksson@soderhamn.com 

Lokalansvarig  F.n. styrelsen gemensamt 

Tävlingsledare   Utses vid behov av styrelsen 

Revisorer   Birgit Lundgren, Britt-Inger Flodin  Revisorsuppleant Mats Holm   

Valberedning   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 

Kalendern 

Feb     28  Månadsmöte mån. bild Påsikt Tema ” vinterbild” inlämning: DIFO 

Mars     11   Styrelsemöte 

  14   Bildkväll Tommy visar hur man gör ett bildspel  

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

April     8   Styrelsemöte 

  11    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 Kameraklubbs klubbnål och  

             tygmärke till salu!    

      Pris:  Klubbnål 50 kr 

             Tygmärke 30 kr 

      Det är bara att prata med kassörn... 
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TILL SALU ! 
     Eftersom vi inte fått någon annonsör denna gång så annonserar vi själva!  

Innan JOY slog igen butiken, fick klubben en blixt att användas t.ex. som lotteri-
vinst. Men vi tycker det är bättre att lägga ut den till försäljning för att för-
hoppningsvis få in några fler hundralappar till klubbkassan och någon medlem får 
bli glad och nöjd med en ny blixt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - Blixten är oanvänd med prislappen   1.949:- (inkl batterier) 

       - Har inte kollat ålder eller andra uppgifter - finns säkert på nätet. 
       - Någon garanti finns nog inte kvar.  
 

                           INTRESSERAD? - LÄGG ETT BUD! 
  

Söderhamns Kameraklubb,  sture.c@soderhamn.com  (kassör) 

 

    PORTO 

 

 

                       ADRESSAT 


