Reflexen
Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb
Nr 6 oktober 2013

På tema ”Smutsigt” vann denna bild september ”Månadens bild”.
Fotograf: Tommy Eriksson. GRATTIS Tommy! Fler bilder sid 4-5.

INBJUDAN TILL OKTOBERMÖTET!
Torsdag 3 okt kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11
PROGRAM:
DIFO-bilder 2013 svart-vita klassen. Vi hör juryn Izabelle Nordfjell.
Månadens bild, digital, fritt tema, max 2 bilder, startavgift 20:-/delt.
E-posta gärna dina bilder i förväg till sture.c@soderhamn.com
”Lottdragning” av fler ”UPPDRAG”

Fika och fotosnack
VÄLKOMMEN!

Ordföranden har ordet:

K

FOTO: Barbro Geijer

lubbmästare 2012… ett misstag har rättats till och
Karin Persson fick ta över titeln. Gratulerar Karin!
Ett misstag. Vi har väl alla våra mer eller mindre genomtänkta rutiner för att hålla koll på vilka bilder som använts och ev. placerat sig i olika tävlingar.
En grundregel är ju att en bild som placerat sig i en tävling inte får användas i en lägre tävling. Nu talar vi fototävlingar i vår egen organisation. En bild som det gått bra för i Hälsingemästerskapet kan alltså inte användas i vårt eget Klubbmästerskap.
Där börjar jag fundera över vad som definierar en specifik bild. Om jag
vinner en tävling med en landskapsbild i färg, kan jag då använda den i en
”lägre tävling” om jag gör om den till svartvitt? Vad händer om jag spegelvänder den eller kanske monterar in en människa? Bilden kan beskäras.
Kanske väljer jag att förstora ett utsnitt av den.
Nu är detta kanske inte det viktigaste i vår värld, men ändå.
För mig som ofta fotograferar människor uppstår ytterligare ett problem.
Jag har ofta serier från samma tillfälle och det enda som ibland skiljer en
bild från en annan kan vara en liten ögonrörelse. Genast hävdar jag ”med
rätta” att det handlar om en helt annan bild. Vi rör oss även i monokroma
bildserier i ett ”gråzonernas område”.
Men som tur tävlar vi på en nivå där vi mer gläder oss över varandras
framgångar (vill jag tro) och där ärlighet och nitiskhet vinner i längden.
Missar kan ske. Det märkte jag när jag blev påmind om att jag var på väg
att göra samma misstag som nämnd Herman gjorde. Jag hade missat att
spara en bild i tävlingsmappen. Alla dessa digitala mappar. Det är inte lätt
att hålla ordning på allt, men emellanåt är de riktigt trevliga att gräva i.
Allt gott inför höstens tävlingar!
/Björn
MEDLEMSFÖRMÅN:

Mot uppvisande av medlemskort i SKK får du automatkopia

30x40 cm för 25 kr
hos AUDIO-VIDEO och FOTOGRAFEN I SÖDERHAMN.
NYA MEDLEMMAR:
Vi har fått 2 nya medlemmar förra mötet: Kalle Nordgren och Lars Pudas.
Välkomna i Klubben!
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BILDKVÄLL
BILDBEDÖMNING
STUDIECIRKEL

T

orsdagen den nittonde september samlades elva deltagare i vår nystartade studiecirkel
med ämnet bildbedömning. Inte
helt enkelt, men med lite skriftlig
handledning och engagerade, kreativa deltagare kändes det som
"Några av deltagarna i intensivt arbete.
att vi fått en bra start som kan
Här lämnas inget åt slumpen!"
leda till något ännu bättre.

Fr.v.: Leif Håkansson, Kalle Nordgren,

I tre grupper diskuterades några Annica Johansson-Hansson, Kenneth Anutvalda bilder ingående. Första
dersson.
träffen blev en uppvärmning. För
tillfället har vi hemläxa och kommer att fördjupa oss ytterligare. Vi kommer
också att försöka få till ett par
besök på fotoutställningar under
cirkelns gång.
För att bli riktigt bra på bildbedömning krävs att man hela tiden tittar och reflekterar över
bilder. I böcker, tidningar och
på utställningar. Mer rapporter
från cirkeln kommer framöver!
/Text o. foto Herman Claesson

P.S. Att ta ut bilder till
TRIANGELKNÄPPEN, som vi
snart skall skicka till Bollnäs Fk kan bli ett inslag i kursen, föreslår styrelsen.
Vi har redan några bilder från Månadens bild men det behövs fler.

Välj ut några av dina allra bästa bilder, helst 2 st till Färgklassen, 2 till Svart-vitt och 2 till Digitala klassen! Vi samlar in bilderna till klubbdatorn digitalt, och efter urval av 10 bilder per
klass skriver vi ut påsiktsbilderna.

Mer om Triangelknäppen på sidan 6.
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Leif, Herman, Angelica, Håkan, Jan-Olof,
Annica och Kjell (skymd), (sid.5) Karin,
Tamara, Barbro, Torne och Britt-Inger.

Nederst: Ett av programinslagen var

”sommarbilder”. Vid datorn sitter Barbro och berättar om några av sina sommarbilder och t.h. (sid.5) är det Tornes
tur att visa upp sina fantastiska kopior.
Här har han fångat vattnets alla färgskiftningar - en tekniskt och färgmässigt
fulländad komposition!

/Text o. foto StureC.
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bild från Västra bergets innandömen...

bermötet. Vi var 20 st. Här syns några:

2:a. FOTO, Herman Claesson - en miljö-

Överst: Gemytlig stämning på septem-

Månadens bild i september, tema ”Smutsigt”.
Tommys vinnarbild på första sidan.

Delad 3:e
plats.
FOTO,

Björn
Wiksten
- en modell i
smutsig
miljö…
och Sture Claesson - en nerskitad gång– och cykelbana...
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ävlingen ”HÄLSINGEMÄSTERSKAPET” startade 1968 (se klippet nedan), för 45 år sedan, som ett samarbete mellan Hälsinglands fotoklubbar. Tävlingen pågår än i dag, och har gjort så utan avbrott! Dessa träffar
har gett oss ypperliga möjligheter att få träffa andra fotointresserade från
landskapet och se och diskutera fina bilder och utbyta erfarenheter.
Årets arrangör är Alfta-Edsbyns Fk, som är en av Hälsinglands 6 klubbar,
(det har funnits 12) har skickat ut inbjudan med Pdf, som är utskickad till
klubbens medlemmar. Där kan du läsa vilka regler som gäller i denna kollektionstävling, där man kan delta med max en kollektion i var och en av de tre
klasserna. (Inte som i vår interna kollektionstävling där man kan ’testa’ två kollektioner i varje
klass!)
Förra året lämnade vi i SKK in sammanlagt 18
kollektioner (8 Färg /3 Svart-vitt /7 Projicerad)
varav 9 blev placerade, och därmed var vi bästa
klubb!
Låt oss hjälpas åt att upprepa detta !!!
Inlämning se Kalendariet sid.7

”TRIANGELKNÄPPEN”
riangelknäppen startade 1976 som en treklubbstävling mellan FOMA
(klubb i Marmaverken), Bollnäs Fk och SKK. Dessa träffar skulle vara till
för att mönstra egna bilder och samla inteckningar i ett vandringspris samt
att ha ett mer påkostat program. FOMA blev sedermera ersatt av Kilafors
Fk och nu har Alfta-Edsbyns Fk tagit över Kfk:s plats.
Senast SKK fick en inteckning i vandringsprist var 2006. Varje år därefter
har vi sagt: ”det skall vi ändra på”.

T

Nu är det väl dags !!! (mer sid 3).
Ytterligare en nostalgibild !
Triangelknäppen 1995 i Bollnäs. Helena
Hägg SKK, tar emot LEICA-statyetten
av Bengt Moberg Bfk. I mitten Juryn
Reidar Kanth från Hudiksvall.
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Kalendern hösten 2013:
Sept

Okt

5
16
19
3

Nov

17
21
7

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Sture Claesson

Dec

18
21
1
5

Månadsmöte mån. bild påsikt, tema:”SMUTSIGT”
Styrelsemöte
Bildkväll - studiecirkel
Månadsmöte mån. bild digital, tema: FRITT. Ta med bilder till TRIANGELKNÄPPEN och gärna till HM
Bildkväll (eventuellt Triangelknppsbilderna också)
Styrelsemöte. Bilder till HM (Hälsingemästerskapet) skall postas!
Månadsmöte mån. bild påsikt, tema: ”KÄMPAR” Inl. till KLUBBMÄSTERSKAPET
Lars Altberg, Edsbyn medverkar!
Styrelsemöte
Bildkväll
Redovisning av HM i Edsbyn.
ÅRSMÖTE Resultat av KM mm. Jury klar.

Triangelknäppen arrangeras av Bollnäs Fk, Hälsinge-Mästerskapet av Alfta-Edsbyns Fk,
inbjudan kommer senare.
Månadsmöten och bildkvällar drar igång 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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Alexandra
Engen,
mountainbikecyklist

Alexandra Engen mountainbikecyklist, världsmästare 2012 och
2013. Hon kommer att tala utifrån temat "Att leva sin dröm"

Lördag den 28 september 2013 kl. 15.00

Ebba Lindsö är ordförande i 6:e AP-fonden, föreläsare och författare. Hon kommer att tala om sitt liv och sin tro.

Lördag den 12 oktober 2013 kl. 15.00

Annika Östberg talar på temat ”Att komma igen”. Om hur det är

att gå vidare. Hur man förlåter sig själv och försonas sig med sitt förflutna. Hon berättar om hur hon fann hopp och till slut en framtid.

Lördag 8 februari 2014 kl. 13.00
Varmt välkomna till Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn!

Fritt inträde!
SPAR ANNONSEN !
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Avsändare: SKK, c/o Claesson, Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA

ADRESSLAPP

