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Nr 1 januari 2014

Sign.”YRT”, Foto: Hasse Ivarsson, segrare i Söderhamns Kameraklubbs Kubbmästerskap 2013 i klassen färg påsikt, GRATTIS! Juryns kommentarer se sid. 5.

INBJUDAN TILL JANUARIMÖTET!
Torsdag 30 januari kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11
PROGRAM: Fotograf Erik Haglund, Gävle, gästar oss o. pratar foto!
Mån.bild, digital/fritt tema, max 2 b. (färg, S/V el. blandat), startavgift 20:(E-posta gärna bilderna i förväg till bilder@soderhamnskameraklubb.se)

FIKA och FOTOSNACK ...om hemsidan, fotoåret 2013, nya idéer…

VÄLKOMMEN!
VIKTIGT om RIFO se sid 6!!

OM MEDLEMSAVGIFTEN SE SIDAN 2!

Ordföranden har ordet:

FOTO: Barbro Geijer

Vi är med hemsida
ett år med klubbens hemsida ser jag fler och
E fter
fler fördelar. Jag får rätt så ofta frågan från de jag

möter: ”Har du en hemsida?” Det känns ibland som om jag
inte existerar om jag inte syns på nätet. Det kan vara
någon som sett mina bilder eller den person jag ska fotografera. Jag kan absolut ingenting om hemsidor, men nu
har jag möjligheten att länka till klubbens hemsida och till mitt ”galleri”
som medlem i klubben. Plötsligt så ”finns jag”.
Presentation i ord och bild: Vi är f.n. fem medlemmar som använder oss av
möjligheten att presentera oss som fotograf på hemsidan. Låt oss ha som
mål att åtminstone dubblera denna skara under året.
När styrelsen för Kameraklubben träffades för årets första sammanträde så stod hemsidan på dagordningen. Leif Håkansson hade med sig svaren
från en rundfrågning och vi tittade på önskemål om sidans utveckling.
En krönika: Samtalet landade i en idé där en medlem snart kan komma att
presentera en krönika på sidan. Skribenten är tillfrågad. I samband med
publiceringen väljer fotografen i fråga ett tema och ett namn och bollar
uppgiften vidare. Givetvis är skrivandet frivilligt och kan även nå andra än
medlemmar i klubben. Vi får se hur detta går.
En möjlighet till öppna tävlingar: Det har uttrycks önskemål om fototävling
öppen även för icke medlemmar. Vem vet, man kanske ska kunna vinna ett
års medlemskap i vår eminenta skara. Här har vi ännu inga beslut, men året
har ju bara börjat.
Jag tycker att det är skoj att det händer mycket i och kring vår klubb.
Den 25e januari visar vi upp oss på Kulturhusets dag (vi hoppas att vi kan
bli några som hjälps åt med arrangemanget). I mars visar Barbro Geijer
och undertecknad vårbilder i samband med en konsert i Norrtullkyrkan. På
olika sätt får vi bidra till bildskapandet i vår kommun. ”Släpp fotografen i
dig fri”, det är alltid rätt säsong.
/Björn Wiksten

MEDLEMSAVGIFTEN 2014 PG: 66 99 43—3
220 kr för fullbetalande, 60 kr för studerande och familjemedlem.
Använd inbetalningskortet eller på nätet (om du bara får e-Reflexen).
Tacksam för snabb betalning!! /kassör’n
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”Mickel” in memoriam
Den 9 december 2013 avled hedersmedlemmen i SKK, Sven-Mikael
”Mickel” Mickelsson.
Mickel var den drivande kraften när
Söderhamns Kameraklubb bildades
1957. Han arbetade på Söderhamns
Verkstäder, där det också fanns en
fotoklubb.
Mickel berättade:

”På morgonen den 4 januari 1957 var
vi nio fotointresserade, som bestämt att vi skulle bilda Söderhamns
Kameraklubb vid en träff samma
kväll. Det rådde en optimistisk stämning och eftersom min åsikt alltid
varit: Framtiden tillhör OPTIMISTERNA, så var jag fast övertygad
om att experimentet med startande
av den nya klubben skulle slå väl ut.”
Alltsedan dess, och även sedan han
flyttade till Arbrå 1966, har Mickel
osjälviskt stöttat vår klubb, inte
minst vid 25-årsjubiléet 1982, då
han gjorde den första JubiléumsReflexen. Det var då han också blev
Hedersmedlemsbeviset, som Mickel
Hedersmedlem i SKK.
ramat in tillsammans med några andra
fotoutmärkelser.
För er som inte kände ”idealisten,
inovatören och idésprutan” Mickel,
kan jag berätta att han även drog igång föreningen Söderhamnsandan, Söderhamns Utvecklingscenter och såg till att Återvändardagarna
(premiärår 1985) genomfördes. Föreningen LIST, som arbetar för att
stötta innovatörer och tillväxt, var också ett av Mickels skötebarn.
Mickel blev 82 år.
/Sture
Ännu en medlem har lämnat oss
I början av året avled vår medlem Lauri Tuominen. Vi minns
Lauri som en aktiv och uppskattad konstnär. Han kom med i
Söderhamns Kameraklubb för ett par år sedan och var ett
trevligt tillskott vid de möten där han kunde närvara. Lauri
blev 78 år gammal.
Lauri på januarimötet 2013. (FOTO: SC)
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2013-12-06 Årsmötet
rsmötet kantades återigen av snökaos till den grad att några medlem-

Å mar samt juryn inte kunde deltaga. Trots det dåliga vädret var det 24
medlemmar som slöt upp på årsmötet.
Årsmötet valde in Leif Håkansson i styrelsen,
Jury för årets klubbmästerskap var Göran Wagneklev, hemmahörande i
Uppsala och blivande medlem i Söderhamns Kameraklubb.
/Tommy

Vi säger samtidigt TUSEN TACK till Jan-Olof Hedström efter flera års
gedigen insats i styrelsearbetet! Och som medlem lovar han jobba vidare.
Tabell över klubbmästerskap och klubbmästare 2013:
Plats

Sv v påsikt

Färg påsikt

Digitalt

1:a

Mats Holm

Hans Ivarsson

Björn Wiksten

2:a

Björn Wiksten

Mats Holm

Annica Johansson - Hansson

3:a

Kjell Hansson

Karin Persson

Hans Ivarsson

”Känslan” av Björn Wiksten.
Vinnarbilden ”Yrt” se sid. 1
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-

”Vem bankar på min bro” av Mats Holm.
Görans kommentarer till vinnarbilderna se sid. 5

Juryns motivering till vinnarbilderna. Var så god:
”Känslan”: 1:a plats digitalt. Fotograf Björn Wiksten
En härlig komposition, där motivet tar för sig av hela ytan. Fångat ur ett perfekt perspektiv som gör bilden, till vad den är. De finns en talande intimitet
som sänder ut värme och välbefinnande. Som betraktare vill man inte komma
för nära och störa, man ser på en stund, ler inombords och smyger vidare.
Egentligen talar bilden helt för sig självt och en massa ord är överflödigt.
”Känslan” väljer jag som nummer 1.
”Vem bankar på min bro”: 1:a plats Sv v påsikt. Fotograf Mats Holm
Den här bilden kändes vid första anblicken aningen obehaglig. Men efter att ha
betraktat den en stund vände känslan till något positivt. Det är nog det som är
styrkan i bilden, att den kan tolkas ur olika perspektiv beroende på vad man vill
se i bilden. Det finns något mörkt i den samtidigt som man kan se ljuset i bilden. En bild som får betraktaren att börja fundera på vad det är man ser
framför sig. Därför har jag valt ”Vem bankar på min bro” till vinnare i kategorin sv/v. En välbalanserad bild med en snygg gråskala och linjer som för blicken
vidare in i bilden och som ställer frågor till mig. Vem är flickan, vart är hon på
väg, kommer hon gå till höger eller vänster. En bild det nästan går att kommunicera med, dock utan att få några svar.
”Yrt”: 1:a plats Färg påsikt. Fotograf Hans Ivarsson
En knivskarp skildring av en väldigt diffus händelse. Förmodligen är bilden tagen av en person som inte har alla skruvarna på plats. En normal person skulle
inte gå ut en dag som denna än mindre för att fota. Men jag är glad att personen i fråga ändå gjorde detta. För min vinnarbild blir ”Yrt”. Man riktigt känner
med männen i deras ojämna kamp mot vädrets makter.
Bilden känns nästan tecknad i svaga pasteller med grått som bas. Det finns
även en intressant rörelser i bilden som tar mig med från mannen med skyffeln
vidare in mot mannen med slungan, vars snörök blåser tillbaka på den skottande mannen. En härlig och välfångad bild helt enkelt, när man minst av allt förväntade sig att hitta ett motiv.

Ett urplock av digitala bilder från klubbmästerskapet

Annica Johansson-Hansson

Hasse Ivarsson Marie Nordström Barbro Geijer
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Kom till bildkväll den 13 februari
Programmet denna kväll har vi fått av en av våra medlemmar. Inför kvällen
kommer vi att maila ut en bild tagen av Tommy Eriksson. Bilden är direkt
ur kameran. Din uppgift är att redigera den fritt efter din stil och smak.
Bilden skriver du ut och tar med dig till bildkvällen. Samma bild, men ändå
inte eftersom vi alla tänker olika.
Du är naturligtvis välkommen även utan att du har med dig den aktuella
bilden. Under kvällen diskuterar vi resultaten.
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Kalendern våren 2014:
Jan 09 Styrelsemöte
25 Kulturhusets Dag. (göra i ordning lokalen fredag)
30 Månadsmöte. Mån. bild: Proj. Tema Fritt. Senaste dag för inlämning till RIFO!!
Feb 10 Styrelsemöte
13 Bildkväll. Diskussion och redigering av en utskickad bild.
27 Månadsmöte. Mån. bild: Påsikt Tema ”Vardagshändelser”. Senaste dag inlämning till DIFO!!
Mars 10 Styrelsemöte
13 Bildkväll

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Björn /Tommy /Sture

27 Månadsmöte. Mån. bild: Proj. Tema ”Rörelse”. Inlämn. Kollektionstävlingen
April 7 Styrelsemöte
10 Bildkväll
24 Månadsmöte Mån. bild: Påsikt svart-vitt Tema Fritt. Resultat kollektionstävlingen
27 DIFO Hudiksvall
Maj 9-11 RIFO Stockholm
12 Styrelsemöte

Månadsmöten och bildkvällar börjar
vi klockan 19:00

15 Bildkväll

Styrelsemöten kl 18.00

31 Utflykt

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Björn Wiksten
Sture Claesson
Herman Claesson
Camilla Bergström
Leif Håkansson
Kenneth Andersson
Tommy Eriksson

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning

070-581 12 71
0270-416 13
0270-152 47
073-084 47 70
072-3509157
072-5783243
070-544 88 66

b.wiksten@telia.com
sture.c@soderhamn.com
herman.claesson@gmail.com
lamilla_bergstrom@hotmail.com
h@kanson.se
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

PORTO

ADRESSLAPP

Försäljning hårdvara, teknisk support och utveckling

Styrmansgatan 4A
Söderhamn
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Gynna våra annonsörer - handla i Söderhamn

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

annons

