
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 7 november 2014 

 

INBJUDAN TILL NOVEMBERMÖTET 

Torsdag 6 november kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11  
 

PROGRAM:   
 

Håkan Wallstén,  ”BJÖRNMÖTEN” 
 

Månadens bild, tema: ”Avskalat”,   max 2 digitala bilder/fotograf  

OBS! Bilderna skickas till bilder@soderhamnskameraklubb.se  
senast fr. den 31 oktober!   Britt-Inger Flodin är vår ”förjury” denna gång 

 

            Inlämning till KLUBBMÄSTERSKAPET, regler på sid.3. 
 

-  FIKA och FOTOSNACK  - 
 

 VÄLKOMMEN!  

Segrarbild månadens bild i oktober med tema ”Känsla”. 
  Tommy Eriksson igen, GRATTIS!  Se också sid.4.    
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O r d f ö r a n d e n  h a r  o r d e t :  

 

      Fotoclub Gmunden 

 

I  samband med svärmors födelsedag be-
fann vi oss än en gång i Österrike. Det var 

länge sedan sonen kunde vara där samtidigt 
som oss andra, men nu stämde våra alma-
nackor överens.  

Kontakter sedan mitt första möte med den 
lokala fotoklubben i somras ledde till en fråga 
om vi två ville följa med till Almsee, tidigt sön-

dag morgon. ”Innan dimman lättar” lät mer än lovande. Vi fick ca 3.5 timmar 
skön stillsam vandring med många intryck och ett par hundra fotografier.  

På vägen till den lilla sjön, f.ö. ett naturreservat där Konrad Lorenz (Nobelpris 
1973) ofta höll till, berättade Thomas om sina många besök. Han är där minst 
en gång i veckan sedan kanske fem år. Han berättade var man ska vara vilken 
tid på året, vilken tid på dygnet 
om man vill se de olika invånar-
na (svanar, ormar, fisk…). Han 
berättade om sina många foto-
grafier, om bilden som köptes 
av BBC, samt om den som pub-
licerades i en kanadensisk tid-
ning.  

Vi njöt i denna vackra natur. Vi 

njöt av trevligt sällskap. Foto-

klubbsgemenskapen är vidare 

än vår egen skara. 

   /Björn 

  FOTO: Walter F. Schlager 

Jonathan, Björn, Hans, Thomas, Walter.  
   FOTO: Dagmar Hentschel 

 

G enom Riksförbundet Svenskt Fotografi är vi medlemmar i 
"Federation Internationale de Lart Photographique". I år 

hade RSF nominerat bl.a. denna bild, som Björn Wiksten hade 
med i den senaste årsboken. Bilden valdes ut till visning i  
salongen "Friendship and Solidarity" i "FIAP World Cup for  

Projected Images".               - GRATTIS Björn!  Säger vi! 
 

"Jag blev glatt överraskad, speciellt som jag inte ens kände till denna tävling", 
säger Björn. 
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REGLER i KLUBBMÄSTERSKAPET: 
 

3 klasser:  Färg påsikt, svart-vitt påsikt samt digital klass 
            (valfritt färg eller monokrom). 
Motivval:          Fritt .  
Antal bilder:     Max 2 per klass och fotograf. 
Deltagaravgift: 20 kr per bild. 
Mått:         Påsikt, längsta sida max 40 cm inkl. ev. passepartout. 
                 Digital, liggande format = längd 1024 pixlar,  
                 Stående format = höjd 768 pixlar. Bildfil Jpg, ca 400kb. 
Märkning: Märk bilderna med signatur, ej namn. 

 

PRISER: 

Segrare i varje klass blir klubbmästare och erhåller diplom och presentkort på 
vardera 200:- 
2:a i varje klass, presentkort vardera 100:- 
3:a i varje klass, presentkort vardera 50:- 
 

Inlämning: Helst novembermötet, eller ev framflyttat (info kommer i så fall). 

LYCKA TILL ! 

Bildkvällen...  

Håkan E. och Björn 
W. diskuterar med 
Anders H.O. om hans 
vallmobilder.  

Glada miner och en bra 
kollektion, som vi får se i 
Hälsingemästerskapet, blev 
det till sist...  
 

         

           Text o. foto: StureC 

9 medlem-
mar på bild-
kvällen kolla-
de på våra 
kollektioner 
från i våras. 

Sedan disku-
terade vi 
andra med-
havda kollek-
tioner, som vi 
hoppas kom-
mer att gå 
hem hos ju-
ryn i Häl-
singemäster-
skapet. 
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Oktobermötet. 

15 medlemmar under ledning av 
vikarierande ordf. Herman Claesson 
hälsades välkomna, inklusive 
”nysöderhamnaren” sedan tre år, 
Maxim Moneta, med co-owner ma-
nager på visitkortet. 

En del av tiden ägnade vi sedan åt 
att fundera över begreppet kollektion 
genom att titta på Hälsingemäster-
skapsbilderna från 2009, med siktet 
inställt på årets Hälsingemäster-
skap, som SKK arrangerar. 

Sedan analyserade vi månadens 
bild med tema ”Känsla”. 12 bilder 
blev det denna gång. (Tema är ju 
alltid lite knepigt, men utmanande). 
Diskussion och synpunkter blev det, 
och omröstning i vanlig ordning!  

Resultat: 15 poäng till Tommys bild 
(sid 1) och 12 poäng till bilderna på 
denna sida. Bilder som förmedlar 
någon typ av känsla, kunde alla hål-
la med om…            /Sture 

 FOTO: Björn Wiksten,   Britt Inger Flodin 
      Leif Håkansson 

..i Björns bild uppe t.v., en positiv känsla, 
kanske en glad överraskning..  I Britt-Ingers 
svart-vita bild, en känsla av bryderi av nå-
got slag.. Leifs bild förmedlar  den känsla 
barnet har inför steget ut i det lockande 
vattnet..  
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Biblioteket. 

H asse Ivarsson ny utställare 
på Stadsbiblioteket från och 

med  den 23 oktober. Missa inte 
hans fantastiska bilder tycker bland 
annat Herman, som var med och 
hängde bilderna. 

Datum och namn på de jag fotat 
finns under varje bild, berättar Has-
se. Fotona har tagits antingen 
hemma hos, på arbetsplatser eller 
ute på stan och det handlar om 
musiker som började spela på 60-
talet. 

Själva materialet jobbade jag med under några år i början av 1980-
talet. Fotona på biblioteket är både porträtt och gruppbilder. En gruppbild visar 
20 personer. Och den eventuellt intresserade kan, genom att gå till bibliote-
ket, lätt se vilka som finns på nämnda 20-pers foto. För att nämna några: Peps 
Persson, Pugh Rogefeldt, Janne Karlsson, Bo Hansson, Jerry Williams och 
Janne Schaffer.  

Det var tänkt att bli en bok säger Hasse. ”Vad gör dom nu”, var arbetsnam-
net, men det stannade vid det.  Vill du veta mer intressant om utställningen, så 
prata med Hasse!                                 /Sture 

 

 

 

 

 

FOTO: Herman Claesson 

HISTORISKT  HISTORISKT  HISTORISKT  

är detta utskick från RSF som kom med e-post 
nyligen. Allra första numret av ”Exponera” ! 
Här finns det vi behöver veta som fotoklubb. 

Släng den inte i papperskorgen oläst!!! 
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hälsar alla hjärtligt välkomna till redovisning 

av Hälsingemästerskapet 2014 
 

UTSTÄLLNING:  Hälsinglands Fotoklubbar 
JURY och FÖRELÄSARE:  Fotograf Jonas Walla 

 

Söndag den 23 november 
Studieförbundet BILDA, Kungsgatan 12, Söderhamn  

 

Program och tider: 

     

VÄLKOMNA ! 
                                      

                                                              Medarrangör: 

 

Kl 10.00 Utställningen öppnar, 
  -möjlighet till en kaffetår, 
Kl 11.00 Välkomsthälsning, 
  Juryredovisning svart-vitt påsikt, 
  -prisutdelning, 
Kl 11.30 Juryredovisning färg påsikt, 
  -prisutdelning, 
  

           FIKAPAUS-FOTOSNACK-LOTTERI  
 

Kl 12.30 Juryredovisning digital foto, 
  -prisutdelning, 
Kl 13.00 FÖRELÄSNING, Jonas Walla, 
 
      (med reservation för eventuell tidsförskjutning) 

Gör d
enna dag til

l e
n m

innesvärd 

Gör d
enna dag til

l e
n m

innesvärd   

fototrä
ff m

ed lik
asinnade,

fototrä
ff m

ed lik
asinnade,  

Kom du också!

Kom du också!  
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Kalendarium hösten 2014: 
 

Sept 18  Styrelsemöte och Bildkväll (Mariagården) 

Okt  2  Månadsmöte. Mån.bild: Påsikt Tema ”Känsla”.  

  13   Styrelsemöte  

  16   Bildkväll. Montera bilder till Hälsingemästerskapet (inlämning senast 20/10)  

Nov 4  Triangelknäppsbilderna skall skickas till Alfta-Edsbyns Fk. 

   6  Månadsmöte Mån.bild: Digitalt, Tema ”Avskalat”.     Inl. KLUBBMÄSTERSKAPET 

  20   Bildkväll 

  21-23  Fotomässa i Stockholm 

  23   Resultat Hälsingemästerskapet i Söderhamn. Lokal Bilda, Kungsg. 12 

Dec 4  ÅRSMÖTE  OBS! kl 18.00 

  14   Resultat Triangelknäppen i Alfta-Edsbyn 

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   Britt-Inger Flodin, Kjell Hansson  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 
 

Årsmötet börjar kl 18.00 

      Söderhamns Kameraklubbs klubbnålar och tygmärken  
   till salu! 
 

       Priser:  Klubbnål   50 kr 
                   Tygmärke  30 kr 
 

       Det är bara att prata med kassör´n... 

Att bäras till vardag och fest 
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Förenings- 
brev 

 
 

PORTO 

 
 

 

 

ADRESS 

annons 

Industrivägen 8 -    820 20 Ljusne - 0270-684 30 

Gynna våra annonsörer  -  handla i Söderhamn 


