
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 2 februari 2014 

 

INBJUDAN TILL FEBRUARIMÖTET 

Torsdag 27 februari kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11  
 

PROGRAM:   
- Björn Wiksten visar bilder ”En årstid i Alperna” 

 - Vi kollar bildspelet ”Söderhamn 2013” 
 

Månadens bild: Påsiktsbilder med tema ”Vardagshändelser”  
max 2 bilder (färg, S/V el. blandat), startavgift 20:-  

 

FIKA och FOTOSNACK   
Inlämning till DIFO se sid. 6 

 
 VÄLKOMMEN!  

 

Sign.”Genom is”,  segrare i månadens bild. Foto: Tommy Eriksson,   GRATTIS!    
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En semesterresa utan kamera… 
 
… jag hade helt enkelt ingen lust. I julas reste frun och jag till 
London. En knapp vecka utan julgran och alla krav. För mig 
kändes det så skönt. Vi bokade musikal-biljetter och bestäm-
de oss för några nya och gamla muséer. Vi har båda varit i 
staden flera gånger förr, men märkligt nog aldrig tillsam-

mans. Jag njöt av beslutet att lämna kameran hemma. Efter 
några dagars vånda insåg jag att turistmotiv inte lockade mig och att jag ju 
hade fotograferat dem förr. Kamera-väskan väger några kilo. Nu blev det för-
utom resväskan i stället en lätt ryggsäck för en bok, flygbiljetter och nödvändi-
ga papper. 

Jag ångrar mig inte ett dugg… nästan. London är en underbar stad även inva-
derad av halva Asien. Jag gick och funderade över hur i hela friden jag skulle 
ha kunnat ta några fotografier. Ett tog jag faktiskt ändå. Ett manligt par med 
amerikansk accent bad mig om hjälp utanför Buckingham palace. Nej, jag 
ångrar mig nästan inte alls. Det där ”nästan” kräver sin förklaring. 

Nyårshelgen 1981-82 deltog jag i ett stort ungdomsmöte i London. Vi var ca 
35 000 deltagare från hela världen. Jag och min vän Magnus bodde i en familj 
i stadsdelen Chiswick. Träffarna genomfördes både lokalt i olika förorter och 
inne i centrum. En av de volontärer som arbetade för att möjliggöra mötet var 
en man med namn Henry. Vi har behållit kontakten sedan dess. Brev och 
mail, år efter år. Vi har försökt träffas igen, men det har inte blivit av. Henrys liv 
skiljer sig på alla sätt från mitt eget. Tärd av livet, arbetslöshet, utanförskap, 
en besvärlig familjesituation, sjukdom och olycka. Han har levt sitt liv på sin 
cykel. Jag har fascinerats av hans 4 000 km per sommar, men också skrämts 
av trafikolyckor och annat.  

En kväll i julas träffades vi. Han var rädd att de skulle slänga ut honom från 
vårt hotell. Jag svarade att då får de väl slänga ut oss båda. Där satt vi och 
pratade i ett par timmar – och jag saknade min kamera. Vad är väl Bucking-
ham palace och Big Ben mot en människa som präglad av livets bisterhet 
skrattar med sin smått tandlösa skönhet. Där saknade jag min kamera. Låt 
oss fortsätta fånga livet på våra minneskort. Minnet är värdefullt. 
        /Björn 
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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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Kulturdagen. 

S öderhamns Kameraklubb hade även i år en monter under kulturdagen den 
25 januari där Söder-
hamns många före-

ningar kan visa upp sin 
verksamhet. 

Tillsammans med Kultur-
föreningen Fotografiska 
Galleriets Vänner Galleri 
MAZARIN visade vi före-
ningsinformation och på 
våra portabla skärmar ett 
antal bilder av klubbmed-
lemmar samt från Galleri 
MAZARIN.  

Tyvärr blev det ingen 
ateljé denna gång. Bild-
spelet ”Söderhamn 2013” 
rullade dock på och många stannade upp för att kolla och prata. Syftet och 
tanken med bildspelet är att bilderna skall bli framtida värdefulla historiska do-
kument. Att printa ut ett urval, som sedan arkiveras, ligger för handen.   

Fler uppgifter för SKK. 

- Vi har fått förfrågan om att medverka i projektet ”Norrskenet” här i Söder-
hamn. Hjälpa till med jurypersoner och cirkelledare (kamera/foto teknik). Sök 
på  www.soderhamn.se /norrskenet  så kan du läsa vad det är.  

- Norrtullskolan vill också att vi kommer och berättar om vad en förening som 
Söderhamns Kameraklubb har att erbjuda. Målgruppen är 6-13-åringarar! 

Vi skall inhämta lite fler detaljer om detta, men styrelsen tycker att det är upp-
gifter som passar oss! Vad tycker du? Vill du vara med? 

Utflykt i vår? 

Förra året blev det Sagberg (se bild). Vi har senare år inte gjort så långa resor.  
Senaste längre utflykt var till Styggforsen i Dalarna 2008, om vi inte tar med 
Fotografiska i Stock-
holm, en annan typ av 
utflykt. 

Nu hoppas vi att ni 
kommer med några 
bra förslag och syn-
punkter!!         /Sture 

Många tittade på Kameraklubbens skärmar med bilder.   
                                                     FOTO: Jan-Olof Hedström 

FOTO: StureC 
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Januarimötet .  

E tt välbesökt möte, 23 st var vi, varav fyra nya som välkomnades i sam-
band med att vi presenterade oss. 

Sedan berättade Erik Haglund från Gävle, ny medlem i SKK, om sina våndor 
och funderingar i sitt sökande efter att hitta sin väg i fotograferandet, exemplifi-
erat med väl valda bilder!  Något som många säkert  kände igen sig i. En ut-
märkt start på det nya året. Inspirerande! Och det som också bidrog till den 
goda stämningen var ju Kenneths kommentarer och frågor till Erik som gav 
ytterligare tankar hos oss och som verkligen muntrade upp stämningen och 
höjde kvalitén (och sån’t behöver vi mer av!!). 

Månadens bild mönstra-
de 27 bilder med fritt 
tema. Alltid lika kul att se 
nya bilder och att så 
många vill ”pröva lyckan”. 
Lite mer tid till månadens 
bild hade varit bra. De 
djupare funderingarna 
hann inte komma fram – 
hur man nu skall locka 
fram dem…(välkommen 
med förslag!) 

                        /Sture 

Tommy Eriks-
sons pigga fåglar 
och  

Hasse Ivarssons 
dramatiska 
kvällsbild delade 
andra platsen i 
månadens bild. 

Segrarbilden på 
framsidan. 

Fina bilder för 
Torne och Ken-
neth att välja på 
till Triangelknäp-
pen! 
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Bi ldkvä l len. .  

12 bilder med olika lösningar kunde 7 st 
analysera och tycka om denna kväll: 
 

- Vad är syftet med en bild,  
    Dokumentär - konstnärlig? 
- Kan en bild vara sann? 
- Manipulering, vad får göras? 
- Betydelsen av Photoshop… 
 

Någon ville veta hur man rätar upp en 
sned horisont så vi startade  projektor 
och dator med Elements och det blev en 

lärorik kväll med hur 
man kan 
nyttja PS.  
 

Vi höll på till 
kvart över 
nio... 

Här är några av 
”tolkningarna” av 
Tommys original-
bild  överst. 
 

Men, kom ihåg, 
Copyrighten tillhör 
Tommy, som tagit 
bilden! 

Nästa  b i ldkvä l l . .    den 13 mars. 
 

Ö 
nskemål från flera att visa Kameraklubbens studio igen. Det är något år sedan 
sist och ny utrustning har dessutom tillkommit.     Arbetsschema:  

 

    - Vi börjar i ett rum där allt ser ut som vanligt.  
    - Jag berättar vad jag gör när jag plockar fram all utrustning.  
    - Vi diskuterar varför de olika bakgrunderna kräver olika ljussättning, hur  
       skärmar placeras osv. 
 

Det mest givande tycker jag själv har varit att ta med en bild som mål för mitt foto-
graferande. Kan jag sedan få till samma ljus så har jag lärt mig något. Sedan kom-
mer du själv att ha möjlighet att arbeta på samma sätt. 
 

                                                 Välkommen!         /Björn Wiksten 
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Regler ockh klasser: 

       Klass A: Monokrom bild påsikt 

       Klass C: Färgbild påsikt 

       Klass D: Digital bild 

Inlämning lämplig på februarimötet dock senast 2 mars till StureC ! 
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Kalendern våren 2014: 
 
Jan  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 

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  

15 Bildkväll 

31 Utflykt  

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 
  Leif Håkansson  072-3509157   h@kanson.se 
  Kenneth Andersson 070-5487677   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 

Månadsmöten och bildkvällar börjar 

vi klockan 19:00 

Styrelsemöten kl 18.30 
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annons 

Gynna våra annonsörer  -  handla i Söderhamn 
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Förenings- 
brev 

 
 

PORTO 

 
 

 

 

ADRESS 

      

Rådhuskonditoriet

Rådhuskonditoriet  

...sedan 1981
...sedan 1981  

  ny fotoutställning varje månad

ny fotoutställning varje månad  

i mysig miljö med

i mysig miljö med  

GOTT FIKA &
GOTT FIKA &  

läsa FOTO
läsa FOTO  

Kyrkogatan 10      Öppet: konditoriets öppettider 


