
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 8  december 2014 

 
 

       KALLELSE TILL ÅRSMÖTE! 
 

      Torsdag 4 dec. kl 18.00 - Klubblokalen Götgatan 11 
 

            PROGRAM: 
 

 Årsmötesförhandlingar  

 Julgröt, skinkmacka m.m.  

 Redovisning av Klubbmästerskapet, Jury: fotograf Ida Frid 

 Ida Frid berättar om sitt fotograferande. 

 Lotterier, inkl. medlemslotteriet. 
 

 VÄLKOMMEN!  

OBS TIDEN!    Mer info sid. 2 

Segrarbilden i november ”Månadens bild”, tema ”Avskalat”. 
Fotograf: Kalle Nordgren. GRATTIS!   Fler bilder sid 5. 
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Ordföranden har  ordet:  
 

 

J ust nu är det mycket på gång i Söderhamns Kame-
raklubb. Vi är glada över att ha lyckats engagera två duk-

tiga fotografer som jury till årets två kvarstående tävlingar. 
Dels tänker jag på Hälsingemästerskapet som i skrivandets 
stund ännu ligger framför oss, dels tänker jag på Klubbmäs-
terskapet. Vi har inför årsmötet precis lämnat våra bilder till 

fotograf Ida Frid. Vid överlämnandet berättade Ida om ett minne när hon till-
sammans med sin morfar besökte Kameraklubben. Hon mindes gröten och att 
hon fick en lott. Det har gått några år sedan dess. Gröt och lotteri hör fortfaran-
de till inslagen i våra årsmöten. Men där något har bevarats har annat ändrats. 
Bl.a. har Ida sedan dess samlat på sig flera års erfarenhet som hon vill berätta 
om när vi snart möts i årsmötet. 
Detta ger mig en tanke. Vi ska snart klubba en ny verksamhetsplan. Vad vill du 
som medlem att den ska innehålla? Vi har under hösten testat ett nytt inslag i 
våra Månadsmöten. Leif, och nu senast Britt-Inger, har i förväg fått de digitala 
bilderna. Vid Månadsmötet har de delat med sig av sina tankar, samt valt ut en 
bild för ett hedersomnämnande. Vi som har lyssnat till deras tankar har upp-
skattat inslaget. Vi har märkt att ett samtal har kommit igång. Våra tankar om 
bilderna har fått ny näring och mötet blir genast mer givande. Vi får se vad års-
mötet säger, men jag lägger min röst på att detta upplägg ska få fortsätta även 
2015. Ett steg åt rätt håll. Frågan är: ”Vad är nästa steg?” Vid årsmötet ges en 
möjlighet att komma med fler idéer.  
I styrelsen har vi funderat över t.ex. ”Uppdraget”. Är det dags att hitta ett nytt 
upplägg, funderade vi. Precis då fick vi veta att det blir en redovisning i början 
av år 2015. Spännande!  
Det är otroligt inspirerande att ta del av allt som visas. Omslagsbilden i denna 
Reflexen är ett bra exempel på detta. Jag är här för att lära och kameran får 
följa med ut i livet för att fånga de ögonblick och de konstfyllda bilder som mö-
ter där. Med dessa ord önskar jag oss alla...           
 
 
// Björn  
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Årsmöte:  Kostnad 25 kr för förtäring och 2 lotter.  

Sedan säljer vi slut på resterande lotter, så ta med kontanter! 
 

På ditt medlemsnummer utlottas en inramad bild, denna gång skänkt av Tom-
my Eriksson. Chans att vinna har alla som betalat medlemsavgift 2014. 
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BIBLIOTEKET 
 

  I 12 ramar inne på Söderhamns Stadsbibliotek har Kameraklubben en stän-

digt pågående fotoutställning. Just nu visar Hasse Ivarsson sina musikerbilder.  

-Du som är intresserad av möjligheten tar kontakt med Herman Claesson.  

                    ”TRIANGELKNÄPPEN¨ 

      - Grängsbo Bygdegård (Söderhamn-Alfta-Viksjöfors-Grängsbo = 69 km) 

 14 december  Kl 10.30      

 Resultatet av TRIANGELKNÄPPEN. JURY: Seth Nilsson, Hudiksvall. 

 Bildprogram av och med Seth Nilsson. 

 Förtäring, lotteri och trevlig samvaro.  Boka in detta i din kalender! 

Medlemsbilder på vår hemsida! 
 
Är du medlem i SKK och vill visa några av dina bilder på SKK:s hemsida? 
  

1. Välj då ut ett antal bilder (max 25) som du vill dela med dig av . 
2.  Begränsa bildstorleken till lämplig webbvisning, Max bredd 1024 pixlar 
 och max höjd 768 pixlar. 
3.  Redigera färdigt din bild innan du mejlar den. 
4.  Skriv gärna en liten text i ditt mejl kopplad till respektive bild, som då blir 
 en "bildtext" på hemsidan. 
5.  Mejla bilderna tillsammans med en presentation av dig själv till  
 webbmaster@soderhamnskameraklubb.se      
 skriv i ämnesraden: "medlemsbild". 
6.  När webbansvarig fått ditt mejl med bilder får du en bekräftelse och info 
 om när bilderna ligger klara på hemsidan. 

Samåkning från ABF  söndag 14/12   kl. 09.00.  

javascript:void(0);
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Riksförbundet Svensk Fotografis årsbok 2014/2015 
har kommit! 
 

I  årsboken publiceras bilder tagna av medlemmar i Sveriges fotoklubbar.  
I år är tre av våra medlemmar representerade, Björn Wiksten, Hasse Ivars-

son och Sture Claesson.    Vi gratulerar till detta! 
     

   SKK har liksom tidigare år köpt in ett antal böcker, vilka inom kort  
    finns till försäljning för 140:- 
 

Årsboken finns nu också i vårt Bibliotek! 

 

Hälsingemästerskapet 2014.        (kort rapport, en timme efter…/Sture) 

D et 47:e Hälsingemäster-
skapet samlade 38 med-
lemmar från Hälsinglands 

6 klubbar. 

Efter ett styvt jobb på fredag/
lördag  att ställa i ordning skär-
mar, hänga bilder, se till att  
det digitala fungerade, handla 
till fika, ordna lotteri mm. mm. 
kunde vi så få ta del av juryns 
bedömning och intressanta 

berättelse om sitt fotograferande.  

Resultat: Tvåfaldig Hälsingemästare i svart-vita och digitala klassen blev Ralf 
Andersson Lfk och i Färg påsikt, Mattias Olsson Bfk. Från SKK kom Björn 2:a i 
digitala klassen Sture 3:a i svart-vitt, Torne, Sture, Björn och Tommy kom 6:a, 
7:a, 8:a, 9:a, i nämnd ordning!  Klubbens yngste medlem, Alvin Claesson, 12 
år, fick ett hedersomnämnande för sin digitala kollektion ”Uno”. 

- Fullständig resultatlista finns på papper och kommer digitalt på hemsidan. 

Tack till alla som jobbar för klubben i dessa sammanhang och i andra, ingen 
nämnd och ingen glömd!        

 

Novembermötet.  Håkan Wallstén berättade intressant om sin viltsafari i norra Finland, 70 mil  

 med bil från Luleå och sedan med 15-20 kg på ryggen till målet. Där väntade fyra nätter med 13  

FOTO: StureC 

Juryn, Jonas Walla, fascinerades av 
Tornes bildsvit ”Geometri i naturen”. 

 

FOTO: StureC 
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Månadens bild i november.. 

 

M ånadens bild hade denna 
gång temat ”Avskalat”. Kalle 

Nordgren vann med en humoristisk 
tolkning av temat. Mitt i prick! Snyggt 
och välkomponerat! Vinnarbilden 
syns på Reflexens framsida.  

 

 
 

På 2:a plats Håkan Einarsson med res-
terna av en cykel, avskalad på det mes-
ta… 
  

Till höger, 3:e plats, Leif Håkansson 
med denna studie, i perfekt belysning. 
Ren och avskalad... 

Hedersomnämnande gav 
Britt-Inger Flodin, som i förväg 
tyckt till om våra bilder,  
Barbro Geijers bild med en 
vackert skimrande fjäder, som 
lagt sig till ro i gruset... 

  timmar per natt i gömsle för 2-3 man. Håkan avslutade med ett bildspel med   
  björn, varg, järv och kungsörn och vildmarksnatur.   Det smakade mer... 

 

Novembermötet.  Håkan Wallstén berättade intressant om sin viltsafari i norra Finland, 70 mil  

 med bil från Luleå och sedan med 15-20 kg på ryggen till målet. Där väntade fyra nätter med 13  
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      Löst av:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

      Adr:…………………………………………………………………………………………………………………………...…..             

     Skicka lösningen till Sture Claesson,  Adr: Hägnav. 26,  826 62 Norrala, senast 
     28/2  2015.  Du kan vinna en trisslott, som utlottas bland de rätta lösningarna. 

LYCKA TILL ! 

 SÖDERHAMNS KAMERAKLUBBS 
   FOTO- OCH  BILDKRYSS 2014 
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Kalendern hösten 2014: 
 
Dec  4   ÅRSMÖTE  Resultat av KM mm. Jury: Fotograf Ida Frid. 
 14    Triangelknäppen, Grängsbo bygdegård.  
 

              Månadsmöten och bildkvällar drar igång klockan 19.00 
            Årsmötet kl 18.00 
 

                                Kalendariet för våren 2015 kommer i januari. 

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 

Kulturföreningen Fotografiska Galleriets Vänner, Gal-

leri MAZARIN bildades 1981. Galleriet finns i Rådhus-
konditoriet i Söderhamn. Sedan 1981 har utställningar 

vistas varje månad. Snart har vi nått 350 st. 
 

Verksamheten sköts av en arbetsgrupp på ca 12 per-

soner, några har varit med sedan start några har kom-

mit senare. 
 

Men vi vill gärna få fler medarbetare. Är du intresserad 

att hjälpa till (en gång per år eller mer) så hör av dig! 

        Mats Holm ordf.         galleri.mazarin@gmail.com   

mailto:galleri.mazarin@gmail.com
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Gynna våra annonsörer  -  handla i Söderhamn 
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