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Annika Johansson Hansson tar emot diplom,
DIFO 2014 i Hudiksvall. (Foto Sture Claesson)

INBJUDAN TILL SEPTEMBERMÖTET!
Torsdag 4 sept kl. 19.00—Klubblokalen Götgatan 11




OBS Månadens bild skickas till bilder@soderhamnskameraklubb.se
senast fredag den 29 augusti
Månadens bild. Max 2 digitala bilder, fritt tema.
Bilderna skickas till bilder@soderhamnskameraklubb.se
Ta med några bilder från sommarens skörd som du vill visa.
Max 5 per fotograf.

Fika och fotosnack
VÄLKOMMEN!

Ordföranden har ordet:

FOTO: Barbro Geijer

En ny favoritmodell
Rubriken skulle kunna handla om en ny kamera, men
när jag skriver anar ni att det i stället handlar om en
person. Kanske t.o.m. om en flicka. Sommaren har varit
härlig. När ni hade regn och kallt i juni befann vi oss i
Österrike (39 grader) och i Skåne (24 grader).
I Österrike besökte jag fotoklubben i min frus hemstad.
Internet är fantastiskt. På en uppkopplad väggfast storbilds-TV kunde jag
visa bilder som ligger i mitt galleri på kameraklubbens hemsida. Det blev en
spontan och uppskattad programpunkt. Någon dag senare träffade jag två
lokala modeller, Vanessa och Gloria. Den senare hade blått hår och var
piercad på ca 25 ställen. De var helt underbara, trevliga och fotogena. Men
icke, det är inte om dem som rubriken handlar.
I Skåne besökte vi sonen. Jag passade på att träffa en fotograf Johan från
Malmö. Vi möts så gott som dagligen på Facebook, byter idéer, kommenterar varandras bilder och uppmuntrar varandra på olika sätt. Nu fick vi äntligen träffas på riktigt. Johan hade bokat en Alexandra. Föräldrarna driver ett
museum med inriktning på bl.a. Star wars. Alexandra hade med sig en
väska som det enl. henne bara finns ett exemplar av i Sverige. Hon var fantastisk framför kameran. Vi fotograferade i folkvimlet i en park i Helsingborg.
Har ni inte testat det så är det värt själva upplevelsen. Folk som går stora
omvägar för att inte vara i vägen. Andra som stannar för att se. Alexandra
var en mycket trevlig tjej, men rubriken handlar inte om henne.
Nej, rubriken handlar om Emilia. Henne har jag läst böcker för i sommar. Vi
har pratat med och försökt få henne att somna. Jag har kört henne i barnvagn och böckerna, ja de handlar om bilderböcker med tecknade elefanter,
hundar, kaniner, gunghästar osv. Emilia är drygt tre månader gammal, vårt
första barnbarn. Hon är min nya favorit framför kameran. Jag kom på mig
själv när någon på jobbet frågade om jag hade knäppt många bilder på
flickan. Nej, sa jag, det har jag inte. Det är säkert inte fler än ca 400.
- Oj… Jag har kanske inte förstått det förrän nu. Barn är svåra att fotografera. Hon förstår inte mina instruktioner. Det är givetvis samma sak med de
flesta djur som vi fångar på bild. När vår dotter undrade om jag inte tyckte
det var roligt att fotografera Emilia så blev jag ställd. Hur visste hon att jag
ibland tyckt att det är svårt, samtidigt som det är en skön utmaning? Men
400 bilder senare var jag så glad. Här finns guldkorn. Kanske att de inte
kommer att synas i våra tävlingar, men är ändå de bilder som jag just nu är
mest glad över. Jag hoppas att även du har fått tillbringa tid med just ditt
favoritmotiv denna sommar!
Björn
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Ett nytt inslag i samband med Månadens bild!
Vi har under en tid i klubben pratat bildbedömning och hur olika vi kan betrakta en bild. Vi har vidare funderat över hur vi ska kunna dela med oss av
våra ”betraktnings-tankar”.
Därför kommer vi under hösten att försöka oss på bildbedömning i samband
med de månadsmöten där vi tävlar med digitala (projicerande) bilder. Den
som har i uppdrag att bedöma bilderna får några dagar på sig att titta på bilderna i lugn och ro och formulera en feedback på samtliga bilder, samt för
att utse en bild som får ett hedersomnämnande.
Månadens bild röstas under kvällen fram som vanligt och det är medlemmarnas sammanlagda bedömning som avgör vinnaren och månadens bild.
För dig innebär det att bilderna som skall lämnas till Månadens bild skall
mejlas till
bilder@soderhamnskameraklubb.se
senast fredagen den 29e Augusti. Vid det första tillfället är undertecknad
ansvarig för bedömningen. Vid månadsmötet ser vi vem som är intresserad
av att ta uppgiften vid novembermötet.
Bilder som tillkommer efter den 29e får vara med och tävla som månadens
bild men de kommer inte att omfattas av bildbedömningen. // Leif

BIBLIOTEKET
I 12 ramar inne på Söderhamns Stadsbibliotek har Kameraklubben en
ständigt pågående fotoutställning. Just nu delas visar Barbro Geijer sina
bilder.
Du som är intresserad av möjligheten tar kontakt med Herman Claesson.

Norr i bild - Grattis Hans Ivarsson
som vann deltävlingen i juni som anordnas av Söderhamns kommun. ”Norr i
bild”. Månadens tema var Smultroställen. Hans vann med en mycket fin fjärilsbild. (Två deltävlingar kvar, så lycka till!)
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Återblick: Här är en återblick på vinnande tävlingsbilder från månadens bild
samt KM mellan perioden september 2013 och April 2014.
De som tagit de vinnande bilderna är: Leif Håkansson, Tommy Eriksson,
Hasse Ivarsson, Björn Wiksten och Torne Rösth.
// Tommy
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DIFO
Söndagen den 27 april var vi åtta medlemmar i Söderhamns kameraklubb
som reste till Strömsbruk för att deltaga i DIFO, som detta år arrangerades av
Hudiksvalls fotoklubb. Vi fick en trevlig dag med många uppskattade inslag.
Inte minst den bildvisning som naturfotograf Seth Nilsson visade oss. Intressant var bl.a. hans mål att liksom scanna av landskapet. Vill man fotografera
ett område så måste man ha varit precis överallt… Intressant var också hans
överlag valda höga kameravinklar, att med hjälp av en stege alltid fotografera
från en höjd.
På Reflexens framsida ser vi hur Annika tar emot sitt diplom för placering i
klassen Färg påsikt.
Följande medlemmar fick en bild placerad
Färg påsikt

Projicerad

Annika Johansson-Hansson
Björn Wiksten
Hans Ivarsson
Kenneth Andersson
Tommy Eriksson
Bengt Haglund (2 bilder)
Göran Wagneklev

RIFO
För undertecknad var årets Riksfotoutställning den första. Jag hoppas definitivt att det inte var den sista. 2015 står Malmö som värd och jag vill gärna resa
ner till landets södra del.
Årets RIFO hölls den 9-11 maj på Fotografiska muséet i Stockholm. Vi hann
med besök i muséet, men höll annars till i en egen del av byggnaden. Fantastiska föredrag, intressanta utställare, möten och samtal. Helgen var verkligen
mycket givande. (Björn)
Följande medlemmar utmärkte sig
Bildexpo

Björn Wiksten
Hans Ivarsson (2 bilder)

Visning digitalsalong

Björn Wiksten

Vårutflykt Klubbens traditionella utflykt blev inte av detta år. Anledningen var
för få anmälda deltagare. Vi i styrelsen noterar att datumet inte var bra. Alltför
få av oss själva hade kunnat närvara. Vi hoppas på att ta igen detta nästa vår.
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Kalendern hösten 2014:
Sep

4
18
Okt
2
16
Nov 6
20
Dec
4

Månadsmöte. Sommarbilder. Månadens bild digital klass.
Bildkväll
Månadsmöte. Månadens bild påsikt, tema ”Känsla”.
Bildkväll
Månadsmöte. Månadens bild digital, tema ”Avskalat”.
Bildkväll
Årsmöte

När Reflexen går i tryck har vi ett par bildvisningar och föredrag inbokade för
bl.a. bildkvällarna. Mer information följer.

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Björn Wiksten

Månadsmöten och bildkvällar klockan 19.00
Årsmötet kl 18.00

Söderhamns Kameraklubbs klubbnålar och tygmärken till salu!
Pris:

Klubbnål

50 kr

Tygmärke 30 kr
Det är bara att prata med kassören...

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

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

070-581 12 71
0270-416 13
0270-152 47
073-084 47 70
072-3509157
070-5487677
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

Lokalansvarig
F.n. styrelsen gemensamt
Tävlingsledare
Utses vid behov av styrelsen
Revisorer
Kjell Hansson, 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
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