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 Tankar om vad som fastnar på bild 
 
Min fru bad mig komma till datorn. ”Kan du tänka dig att det 
här är vårt barnbarn”, sa hon. På datorns skärm syntes en 
ultraljudbild av ett 8 veckor gammalt foster. Det är obegrip-
ligt. En bild av något som ögat inte kunde uppfatta. En teknik      

      som mina kameror inte klarar av. 
I veckan såg jag en notis som jag tolkade som att det finns växter, ja även 
blommor som ögat inte kan se. En kamera som fotograferar i ett ultraviolett 
ljus kan enl. texten fånga detta och en ny värld framträder på bild. Den finns 
där, men vi kan inte se den.  
Detsamma kan kanske sägas om höghastighetsfotografering som fångar t.ex. 
en pistols kula i farten, varför inte precis när den krossar ett glas. Min senaste 
kamera har en inställning som fotograferar i mörker. Ytterligare ett område, 
fast då har vi kommit till den vanliga kamerans möjligheter. Den vanliga kame-
ran av idag. Det är inte detsamma som att jag fullt ut kan förstå. Var är det 
mest svårförståeliga med din kamera? Vi använder den antagligen utan att 
tänka. Minneskortet… jag förundras och ibland blir jag rädd… Tänk om inget 
finns kvar när jag kommer hem efter en fotografering. Tänk om allt raderas när 
jag passerar flygets säkerhetskontroll. Kameran, den viktiga utrustningen för 
att fånga minnesvärda ögonblick. Jag minns båten utanför Reykjavik. Vi hade 
en ca 12 meter lång vikval alldeles vid båten. Den rörde sig snabbt och jag 
hann inte röra kameran tillräckligt snabbt. Då var ögat ett lämpligare verktyg, 
för jag ville uppleva. // Björn 
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Hälsingemästerskapen 2015 
Mästerskapet är en kollektionstävling med kollektioner bestående av 2-5 bilder. 

Vi tävlar i tre klasser:  Svart/vitt påsikt 
     Färg påsikt 
     Digital klass 

Påsiktsbilder skall vara monterade på kartong e.likn. och får ha en längsta sida 
på 40cm. inkl. ev. passpartout. 

Digitala bilder ska ha en längsta sida på 2000 pixlar vid liggande format. 

Senast den 19:e Oktober ska bilderna vara oss tillhanda. 
Alla bilder skickas klubbvis och kostnaden är 40 kr/ kollektion. 

I år arrangeras Hälsingemästerskapet av Hudiksvalls fotoklubb. 

 

RiksTemaFototävlingen 2015/16  
är en digital fototävling med tre tävlingsomgångar. För varje deltävling gäller ett 
särskilt tema som meddelas inför starten av varje inlämningsperiod. Tävlingen är 
öppen för alla intresserade och medlemskap i en fotoklubb krävs inte. Anmäl-
ningsavgiften är 50 kr per tävlingsomgång för deltagare över 25 år. Ungdomar 
under 25 år deltar utan avgift. Du kan delta i enstaka eller alla tävlingsomgångar. 
Varje tävlingsomgång omfattar också en lagtävling. - Temat för den första täv-
lingsomgången 2015/16 (RTF1) med inlämning senast 1 november 2015 är:  

 

INBJUDAN TILL OKTOBERMÖTET 

Torsdag 1 oktober kl 19.00 - Klubblokalen Kungsgatan 12  
 

Barbro Geijer visar bilder från Irland. 
 

 

Månadens bild: projicerade bilder. Valfritt tema. 
Bilderna mailas till bilder@soderhamnskameraklubb.se senast 25/9 

Anders H. Olsson bedömer bilderna 
(max 2 bilder, startavgift 20:-/fotograf) 

 
 

FIKA och FOTOSNACK, det finns mycket att prata om..  
 

 VÄLKOMMEN!  
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På andra plats på temat ”Småkryp” kom fotograf Annica Johansson Hansson 

Månadens bild september 2015. 1á plats Hasse Ivarsson. Vi gratulerar! 
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Månadsmöte i ny lokal 

18 medlemmar slöt upp till termi-
nens första möte. Vi kände oss 
för i nya lokaler, lite nyfikna på 
hur rummet skulle kännas. Vik-
väggar skulle flyttas. Projektordu-
ken finna sin mest passande 
plats. Fikaborden utanför lokalen 
visade sig perfekta för ändamålet.  

Temat för Månadens bild var 
”småkryp”. Det var väl nästan 
förutsägbart att vår mästare på 
området, Hasse, skulle placera 
sig bra denna gång. Vi var alla 
fascinerade av den vinnande bil-
den. Dess bakgrund, motivets 
placering och den fångande blick-
en, var sådant som diskuterades. 
Några bilder avvek från den givna 
tolkningen av temat. Av dessa var 
det Annicas ”småkryp” som pla-
cerade sig bäst. Underbart - ett 
tema ska tolkas, snarare än låsa. 
Tack för en god start av denna 
nya termin! // Björn 

Fotograf: Hasse Ivarsson 

Fotograf: Annica Johansson Hansson 

 Delad tredje plats 
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Karl-Ingvar Norgren död.  

Den 9 augusti 2015, 88 år gammal, avled Karl-Ingvar Norgren. Sista tiden 
bodde han på Forsgården, Norrala. 

Vem var Karl-Ingvar kanske någon undrar. Jo en verklig entusiast och eldsjäl 
inom fotografin och då främst på amatörnivå inom den svenska fotoklubbsrö-
relsen.  Citerar här några rader i Söderhamns Kameraklubbs jubileumsskrift 
1987, där klubbens grundare Sven-Mikael Mickelsson (”Mickel”) berättar: 

-”Jag hade hört talas om en trönöbo, som flyttat till Karlstad, och som skulle 
vara en hejare på att göra bilder. Hans namn var Karl-Ingvar Norgren. Vid ett 
tillfälle när han var på återbesök i Trönö besökte jag honom. För mig blev be-
söket omtumlande. Vår lilla träff blev inte det snabbesök som aviserats. Det 
blev en 4-5 timmar lång angenäm tillvaro för en bildintresserad och mig. Karl-
Ingvar talade också om någonting som hette R.S.F. eller Riksförbundet 
Svensk Fotografi. Där var han själv med och där fanns vissa större fotoklubbar 
i Sverige anslutna. När jag på kvällen cyklade hemåt, så tänkte jag: R.S.F. – 
dit borde man ansluta sig…” 

Det var alltså Karl-Ingvar Norgren som blev den tändande gnistan som gjorde 
att Söderhamns Kameraklubb bildades och ganska snart blev en R.S.F.-
ansluten fotoklubb! Karl-Ingvar var en tid med i riksförbundsstyrelsen och ställ-
de upp som jury bland annat vid DIFO 1991 i Härnösand och när SKK arran-
gerade RIFO 1987. Många år och till sin bortgång var han dessutom medlem i 
Galleri Mazarin. 

Vi som kände Karl-Ingvar och Mickel, båda nu bortgångna, sänder dem en 
varm tacksamhetens tanke. 

Sture Claesson 

Fr.v. Sven Bååth 
ordf. i 50-
årsjubilerande Härnö-
sands Fk, kommunal-
rådet Tord Oscarsson 
samt jurymannen i 
DIFO 1991 Karl-
Ingvar Norgren (som 
vanligt iklädd fluga) 
vid middagen på 
Vårdkasbergets ser-
vering som kommu-
nen bjöd på. 
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Kalendarium hösten 2015: 
 
Okt    1   Månadsmöte. Månadens bild digital klass. Valfritt tema.  
  Barbro Geijer visar bilder från Irland. 

   15    Bildkväll 

Nov    5   Månadsmöte. Månadens bild Påsikt svartvitt. 
  Tema ”Valfritt bland de fyra elementen” 

    15 Triangelknäppen i Söderhamn. Jury Sabina Wixner, Hudiksvall.   

   19    Bildkväll 

   22   Hälsingemästerskapet i Hudiksvall 

Dec    3  Årsmöte (OBS kl. 18.00) 

   

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera 

Ordförande Björn Wiksten  070-5811271   b.wiksten@telia.com 
Kassör  Christer Grehn  070-2705172   christer.grehn@glocalnet.net 
Sekreterare  Herman Claesson   0270-152 47   herman.claesson@gmail.com 
Ledamöter Barbro Geijer  0270-14191   barbro.maria@soderhamn.com 
  Camilla Bergström 073-084 47 70   lamilla_bergstrom@hotmail.com 
  Leif Håkansson  072-3509157   h@kanson.se 
  Mattias Gustafsson 070-3665428   mattia@xept.se 

Lokalansvarig  Styrelsen, samt Kenneth Andersson 
Tävlingsledare   Utses vid behov av styrelsen 
Revisorer   Britt-Inger Flodin, Kjell Hansson  Revisorsuppleant Mats Holm   
Valberedning   Håkan Einarsson (sammankallande), Tommy Eriksson  
 

Medlemsavgift:  220 kr för fullbetalande medlem och 60 kr för studerande och  
   familjemedlem  
Klubbens postadress:  Söderhamns Kameraklubb,  c/o Grehn,  
   Hägnavägen 19,  826 62 NORRALA  
Klubbens lokal:    Bilda, Kungsgatan 12, Söderhamn   
Klubbens plusgiro:   66 99 43 - 3    
E-postadress:   info@soderhamnskameraklubb.se 
Hemsida  www.soderhamnskameraklubb.se 

Månadsmöten och bildkvällar börjar 
vi klockan 19:00 
 

Årsmötet börjar kl 18.00 

      Söderhamns Kameraklubbs klubbnålar och tygmärken  
   till salu! 
 

       Pris:     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 

I Gävleborgs län har vi studiecirklar i bland annat olika    
musikverksamheter, tjej- och killgrupper, föräldrarcirklar och 
volontärverksamhet på äldreboenden. Vi har även en stor 
ungdomsverksamhet i form av flertalet Rockskolor, Hälsinge 
Låtverkstad och samverkan med flera dans- och teater-
grupper. En stor del av vår verksamhet genomförs i sam-
arbete med våra medlemsorganisationer. 

                     www-bilda.nu 


