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Månadens bild
hösten 2013:

”Annorlunda
perspektiv”
blev
vinnare i
”Månadens
bild” i april
2013, från
pampiga hotell
Knaust i
Sundsvall.

Sept: Tema:

”Smutsigt”,
påsikt

Okt: Tema:
fritt, digitalt
Nov: Tema:
”Kämpar”, påsikt

GRATTIS till
Annica Johansson-Hansson!

Dec: ingen månadens bild.

INBJUDAN TILL SEPTEMBERMÖTET!
Torsdag 5 sept kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11
PROGRAM:
- Ta med några bilder från sommarens skörd, som du gärna vill visa och
berätta något om. (max 5 st, kanske några på reserv om vi hinner fler).
- Månadens bild , påsikt, tema: ”Smutsigt” OBS! max 2 bilder,
startavgift 20:-/delt.

Fika och fotosnack
VÄLKOMMEN!

Ordföranden har ordet:

K

Sommaren 2013

FOTO: Barbro Geijer

ameraklubbens vårutflykt är den tidigaste fotohändelsen
som jag just nu erinrar mig från denna sommar. Sagberg,
jag hade varit där en gång tidigare. Då gick vi fel och fick
hoppa från sten till sten på klapperstensfältet. Då hittade vi
inte grottan. Tillsammans med klubbens medlemmar gick vi
rätt och vi hittade dessutom en sprickgrotta i urberget. Jag
är fortfarande smått aktiv som medlem i Sveriges speleologförbund, en samling grottforskare. En av passagerna i Bodagrottan finns
namngiven på kartan. Felstavad men ändå, Vickstens-passagen heter den.
När den passerades blev grottan den längsta grottan i urberg på det östra
halvklotet. Vi var unga och stolta. Grottor, musik och foto – det är mina
stora intressen. Det sägs ju att man ska fota sina andra intressen så den
underjordiska delen av mitt liv (den mörka delen) den bör jag väl snart utsätta för mina kameror.
Sommarens nästa händelse var Kameraklubbens snart traditionsenliga
”Modell vid havet”. Denna gång höll vi till ute på Stenö. Vi var ett 20-tal
fotografer och modeller som denna gång till en del koncentrerade oss på
foto med blixt och aggregat utomhus, samt ett par av oss åt motljusfotografering. Fotograf från Uppsala, Sandviken, modeller från Gävle, det
var en riktigt trevlig samling. Nästa år hägrar några havsnära byggnader i
Ljusne.
För min del fortsatte sommaren med dotterns giftermål. Genom kontakter
med Uppsala fotografiska sällskap ställde två Uppsala-fotografer (Thomas
och Bettan) upp som fotografer. Hela dagen riggades och fotograferades
det. Studio med brudpar och tärnor, Engelska parken, kyrka och V-Dala
nation. Vi är ett ”knäppande släkte” som drivs av längtan att utvecklas och
bli bättre. Thomas och Elisabeth var glada för att "få ett bröllop". Därefter har jag förmedlat kontakten med annan modell till dem, så utbytet
fortgår.
Nu har vi hösten framför oss. Jag förstår för min egen del inte hur jag
ska få till något på valda Månadsbilds-teman. Men utmaningar är till för
att besegras. Må bäste fotograf vinna! Jag önskar just dig lycka till. Själv
har jag nog fastnat nere i grottan. Där var det ju f.ö. ”Smutsigt”, så kanske finns där någon bild ändå………Vi ses...
/Björn
NYA MEDLEMMAR
Vi har fått tre nya medlemmar i sommar:
Marie Nordström, Mattias Gustafsson, Philip Lage-Vianna.
Välkomna i Klubben!
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8/6-2013 var det dags för vår utflykt.

E

n vårutflykt som avstamp för diverse kommande sommarföreteelser, ett
terminsavslut.
Vi var 11 stycken som glada i hågen samlades vid foten av det säregna Sagberg i Holmsveden och tur med vädret hade vi. Björn och jag (Ordföranden
och undertecknad) hade ansvaret för dagen, vilket var en utmaning då ingen av oss varit med
någon gång tidigare.
En lek av något slag förstod vi
genast var något vi inte alls
Vid klubblokalen före avfärd: Björn, Mariskulle slippa undan. :-)
Anne, Oli, Herman, Håkan, Kjell, Torne, Sture
Då jag och min man Magnus var
och Alvin i hatt. Camilla och Magnus slöt upp
och rekognoserade platsen så
vid målet.
FOTO: StureC
fick jag en idé:
Om vi innan vi utgick från bilarna bestämde oss var och en för att dokumentera dagen från någon typ av perspektiv/stämning.
Sedan redovisa sina bilder på valfritt sätt vid ett senare tillfälle. Antingen
om övriga medlemmar gissar vad man vill gestalta, eller om man vill berätta
själv innan visning.
Naturligtvis tar man de bilder man vill, men som en uppgift.
Väl uppe på berget, under en kaffetår, läste Sture en bit ur historien om
Tjuv-Jon, en text som fanns tillhanda inne i kåtan.
Därefter blev det en fototur på spridda ställen uppe på toppen bland grottor,
stenrös, sprickor och hällar. Tjuv-Jons grotta fann vi också till slut.
Efter lite grottforskning
efter allas olika förutsättningar så åt vi.
Björn hade fixat en härlig
lunch som dukades upp
runt den kantiga
’värmestugan’. Alla blev
mätta och nöjda både med
På väg upp.
egen medhavd såsom Björn Törs vi?
FOTO: StureC
FOTO: Camilla B
-buren matsäck.
När alla var väl nere så hade vi halva dagen kvar att fortsätta fylla med härliga minnen att föreviga.
Allt gott! /Camilla Bergström
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Söderhamn Pride 2013

E

tt av sommarens större arrangemang var Söderhamn Pride. Söderhamns
Kameraklubb fick tidigt en förfrågan om att dokumentera festivalen
vilket vi åtog oss. Totalt togs det ca 3000 kort av kameraklubben och deltagande fotografer valde sedan ut ca 120 bilder som ska ligga till grund för en
utställning. Den slutliga gallringen av utställande bilder gör Prideorganisationen själv. I skrivande stund vet vi inte var utställningen ska vara, det vi vet
är att utställningen sker i september.
/Tommy E

FOTO: Tommy E

FOTO: Annica J-H

FOTO: Stefan K
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FOTO: Göran W

BILDKVÄLLAR = BILDBEDÖMNING

U

nder våren har bildbedömning ofta varit på tapeten (en väl så viktig uppgift i en fotoklubb). Både när det gällt vår interna tävling ”Månadens
bild” samt när ett flertal klubbar från olika delar av Sverige har frågat om vi
vill bedöma någon av deras tävlingar. Det har vi i klubben hjälpts åt med vid
ett flertal tillfällen. Vi fick via vår ordförande Björn en förfrågan från Vetlanda Fotoklubb om att bedöma deras kollektionstävling. De som var med och
bedömde den gjorde så bra i från sig, så att det började ramla in förfrågningar från fler klubbar. Vilket är hedervärt!
Några medlemmar åkte även upp till Hudiksvalls fotoklubb och bedömde deras
"Månadens bild" på plats.
Tanken att lära sig mer om bildbedömning och utveckla sin bildsyn, började dyka upp hos ett flertal medlemmar.
Så nu i höst, tänker vi köra en bildbedömningskurs, på bildkvällarna.
Som kurslitteratur tänker vi ha Göran
Segeholms bok "Konsten att ta vinnande
bilder". Låt er inte luras på titeln. Det är
inte så allvarligt som det låter. Det behövs absolut inga förkunskaper, bara att
man har
ett öppet
sinne för
att utveckla sin bildsyn, samtidigt som man får
inspiration att utvecklas som fotograf.
Några i klubben har läst den här boken - de kan
intyga att det är en härlig resa att ta del av
det Göran Segeholm skriver om och ger sin syn
på i boken. "Betänk att syftet med tävlingar

aldrig kan vara att vaska fram objektivt bra
bilder. Allt en tävling kan erbjuda är en topplista med de subjektivt sett bästa bilderna" (citat-Göran Segeholm).
- Mer information om utformning av kursen kommer Herman och undertecknad att berätta om på kommande möte, den 5:e September.
Naturligtvis kommer vi också att informera via mejl.

Hoppas att det här kan locka lika många till bildkvällarna, som det gjort till de
mycket bra bildkvällar som vi haft under våren!

// Kenneth Andersson (text och foto)
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...från DIFO

rapport (nerkortad) av Sten Nolin, som med Herman och Sture
Claesson, SKK, var med på stämma och bildvisningar i Husum:
usums Fotoklubb var värd för årets distriktsfotostämma i MND och
den 12 maj samlades ett tjugotal klubbmedlemmar från sex fotoklubbar
för att ha stämma och se och höra vad juryn hade att säga om de uttagna
bilderna till DIFO-salongerna. Sammanlagt finns det nio klubbar i distriket
och geografisk skiljer det ca 35 mil mellan klubbarna i söder, Söderhamns
KK med flera och Husums FK strax söder om Västerbottensgränsen.
Jury i färg påsikt var den målande konstnären Jeff Lindahl från Örnsköldsvik som berättade om varje bild varför han tagit ut just den. Annika
Westerlund Sundsvalls Fk hade lyckats få alla sina tre bilder uttagna och
belönades med silverplakett. Fotografen och bildjournalisten Izabelle
Nordfjell motiverade sitt urval i svartvit påsikt. Hon visade också sitt bildprojekt där hon följt en familj skogssamer under flera år. Fotograferna
Therese Viklund och Tommy Strandh från Umeå hade bedömt och tagit ut
de trettio bilderna i digitala klassen. Även där fick Annika Westerlund tre
bilder uttagna liksom klubbkamraten Johnny Lindgren.
/Sten N

H

Izabelle Nordfjell, fotojournalist på VK och jury i svv klassen, kommenterar en bild av
Kenneth Andersson (mitten), Herman har just tagit mot diplom av Izabelle Nordfjell,
jury i svv klassen och Tommy Sjölund, ordf. i Husums Fk (höger bild). FOTO: Sten Nolin

...och RIFO

text och foto Sture C.
vertecknad kunde njuta av strålande väder och utmärkta arrangemang på
RIFO och Storsjöteatern i Östersund, iscensatta av Storsjöb. Fk.
29 klubbar av 143 ropades upp på stämman där det bl.a. bestämdes att DIA
skulle gå i graven, ungdomsklassen skulle endast vara digital, att bifoga digital fil med påsiktbilderna! Dessutom fick vi en ny riksförbundsordförande i
gurun Nils-Erik Jerlemar, som efterträder Bo Cederwalls 13 år.

Ö

T.v. Bo Cederwall, Monica Wennblom, mötesordf. och Nils-Erik
Jerlemar blir plåtade av FOTO:s
Urban Åkerström (nere t.v.)
T.h. Juryn i digitala klassen,
fotograf Göran Ekström, Östersund, pratade lätt om samtliga
bilder, där Kenneth Andersson,
ensam från SKK, var en av de
utvalda.
GRATTIS Kenneth!
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Kalendern hösten 2013:
Sept

Okt

Nov

Dec

5 Månadsmöte mån. bild påsikt tema:”SMUTSIGT”
16 Styrelsemöte
19 Bildkväll
3 Månadsmöte mån. bild digital tema: FRITT. Bilder till TRIANGELKNÄPPEN och HM
17 Bildkväll (ev göra klart Triangelknppsbilderna)
21 Styrelsemöte
7 Månadsmöte mån. bild påsikt tema:”KÄMPAR” Inl. till KLUBBMÄSTERSKAPET
18 Styrelsemöte
21 Bildkväll
5 ÅRSMÖTE Resultat av KM mm

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Sture Claesson

Triangelknäppen arrangeras av Bollnäs Fk, Hälsingemästerskapet av Alfta-Edsbyns Fk, inlämningstid och inbjudan kommer senare.
Månadsmöten och bildkvällar börjar vi klockan 19:00
Styrelsemöten om möjligt kl 18.00

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

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

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning

070-581 12 71
0270-416 13
0270-152 47
073-084 47 70
070-747 59 27
072-5783243
070-544 88 66

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

Gynna våra
Annonsörer
handla
i
Söderhamn
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Avsändare: SKK, c/o Claesson, Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA

ADRESSLAPP

PORTO

