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Mats Holm räddade
en 10-poängare i
Triangelknäppen
med denna bild.
Vi klättrade upp till
andra plats.
Se mer sid. 5.

INBJUDAN TILL FEBRUARIMÖTET
Torsdag 29 jan. kl. 19 klubblokalen på Götgatan 11
PROGRAM:
Redovisning av ett ”uppdrag”
”Komponera i kameran”
Bildspel 2014
Månadens bild, påsikt, fritt tema
Inlämning till RIFO

VÄLKOMMEN!

Ordföranden har ordet:

FOTO: Barbro Geijer

Hur duktiga är vi egentligen

D

et är riktigt givande att få delta i våra tävlingar. Att få ta
del av tankar om mina bilder och att få se de av era bilder som jag själv skulle ha velat ta. Jag har sagt det förr, här
ligger för mig en motivation och strävan till att utvecklas. Man
kan utvecklas som fotograf på många sätt. Genom att vi lyssnar till varandra, genom böcker och tidningar, genom kurser.
Jag sökte några olika fotokurser inför vårterminen. Som det ser ut så kommer
jag inte in denna gång. Först tänkte jag att det är lika bra. Jag har fullt upp av
annat. Sedan började jag fascineras av hur stort fotointresset är. Alla som söker en fotokurs kommer alltså inte in.
I nästa steg började jag analysera antagningsresultatet. En universitetsutbildning gav mig maximalt antal poäng i sitt kösystem (130 av 130 möjliga). Det
var ju roligt. Fast den kursen blev tyvärr inställd. En annan likvärdig utbildning
gav mig å andra sidan minimalt antal poäng (1 av möjliga 130). Nu börjar det
bli spännande. Mina arbetsprover var helt enkelt för dåliga. När jag ringde
deras SYO-konsulent fick jag frågan om jag överhuvudtaget hade skickat in
några prover… (hm…)

Väl medveten om att stil och smak starkt kan skilja sig åt så funderar jag. Det
är bra med bildmappar i datorns externa diskar, där hade jag sparat de bilderna. Jag tittade på dem en gång till. Jag hade valt de bilder som jag lyckats
bäst med under de två senaste åren. RIFO, Hälsingemästerskap, klubbens
kollektionstävling osv. Men de var inte bra nog.
För mig blir tanken viktig. ”Björn, det finns så många duktiga fotografer. Du är
ännu inte där. Men ge inte upp.” Målet är att ha skoj, att utvecklas, att trivas
med er i vår gemenskap. Någon gång emellanåt placeras resultatet in på en
skala. Kanske är det så att ”bäst kort vinner”, fast vem vet vad som är bäst.
Man får acceptera juryns kunnande och i detta fall en av landets bästa skolor
på området.
Våren 2015 hoppas jag få lämna in en ny ansökan till några kurser. För hur
det än är och hur det än går så är det spännande att möta nya sätt att se på
bilderna. Alltså i brottningen med kurslitteratur och kunniga lärare.
I veckan möttes f.ö. Kameraklubbens nya styrelse. En trevlig samling nya och
gamla ledamöter med mycket vilja och energi. Det var riktigt skoj. Jag tror att
jag behövde det så här i terminens början. Vi har en hel del spännande tankar
och aktiviteter framför oss. Så fram med kameran…
/Björn Wiksten
2

Kulturens dag
Lördagen den 7 februari är det återigen dags för Kameraklubbens deltagande
i Kulturens dag.
Nytt för i år är att arrangemanget genomförs i Verkstäderna.
Vi kommer att skicka ut mer info när vi fått veta vilka tider som gäller.
Kameraklubben kommer att finnas med genom ett bemannat bord, bildspel
med våra bilder från 2014. Vi kommer också att få ordna studiofotografering i
Mediaverkstan’s lokal.
Din medverkan är viktig!

Bildspel 2015
Vi har varit duktiga med att leverera bilder till det bildspel som ska visas under
Kulturens dag. Inför nästa år inför vi ändå en liten förändring. Fortlöpande under året skickar vi våra bilder till Håkan Einarsson:
E-post: hakaneinarsson@gemail.com
Plåta det som händer och annat intressant i vår kommun under 2015!

Biblioteket
Nu ställer Anders H. Olsson ut bilder på biblioteket. Bilderna är från Nordvietnam. Sättet de presenteras på förhöjer känslan av den tid de är tagna. Rekommenderas! /Herman (utställningsansvarig
tillsammans med Torne)
Så här skriver Anders om sin utställning:
"En gammal pensionär presenterar några bilder från mitt första utlandsuppdrag biståndsprojektet Bai Bang i Nord Vietnam åren 1977 –
1980. Bilderna beskriver folklivet längs väg nr2
mellan hamnstaden Haiphong och kinesiska
gränsen. Vägen slingrar fram längs floden Song Hong (Gula/Röda floden) och
dess biflod Song Lo (Klara floden) råvattenkälla till biståndsprojektet".

Tävlingsledare
Efter ett antal år i styrelsen, senast 15 år som kassör, har nu Christer Grehn
tagit över på den posten. Jag önskar Christer LYCKA TILL!
Har lovat att i stället hjälpa till lite med att hålla koll på när det är dags att
skicka bilder till tävlingar och bildsalonger, RIFO, DIFO, m.fl. - ”Tävlingsledare”
alltså. Hoppas ni tycker det är inspirerande och kul att vara med!
Läs Björns tankar om detta på sidan 2 !

- Vi ses !

/Sture Claesson
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Årsmöte och Klubbmästerskap
"Atmosfär"
Herman Claesson
Kommentar:
”Riktigt vacker bild
med vattnet och
himlen. Det som
gör bilden speciell
är de två flygplansstrecken på himlen.”
’

Jury Ida Frid flankerad av klubbmästarna
Herman C. och Tommy E. FOTO: Sture C

V

årt 57:e årsmöte omfattade som vanligt
förhandlingar, grötfest och klubbmästerskap.

Det blev förändringar i styrelsen: Kenneth
Andersson, Tommy Eriksson och Sture
Claesson ersattes av Barbro Geijer, Christer Grehn och Mattias Gustafsson. I klubbens kommande verksamhetsplan blev det
dock inga förändringar.
Vi fick sedan lyssna till fotograf Ida Frids,
Norrala, analys av hur hon valt ut de bilder
som tilltalade henne mest, av de 57 inlämnade.

"Ögonblick" Tommy Eriksson
Kommentar: ”Livet, rörelsen och ljuset. Hela bildkompositionen med
spegelbilden, och skärpan”.

Resultat:
Svart-vitt:
1. ”Atmosfär”, Herman Claesson
2. ”Morgondagg”, Björn Wiksten
3. ”Stilstudie rödsetter, Tommy Eriksson
Färg:
1. ”Vattenflöde”, Tommy Eriksson
2. ”Arctic blue”, Björn Wiksten
3. ”Luleå älv”, Anders H. Olsson
Digital:
1. ”Ögonblick”, Tommy Eriksson
2. ”Livsmönster”, Tommy Eriksson
3. ”Skymningshund”, Marie Nordström

Ida avslutade sedan med att berätta
om sin fotokarriär och sina projekt.
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"Vattenflöde"
Tommy Eriksson
Kommentar:
”Härliga färger,
ett vackert motiv
och ett snyggt
utförande. En
intressant bild.
Fint att man anar
himlen i vattnet.”

A

Triangelknäppen

lfta-Edsbyns Fk hälsade den14 dec. Bollnäs Fk och Söderhamns KK välkommen till den 39:e Triangelknäppen, som gick av stapeln i Grängsbo
Bygdegård. Jury och programmakare var Seth Nilsson, Hudiksvall. Han analyserade våra bilder inspirerat och med intressanta synpunkter och motiverade
sin poängsättning.
Efter svart-vita klassen ledde SKK, men till slut föll vi ned till en andra plats
(bästa resultat sedan 2009). Våra poängplockare var Tommy E./14, Mats
H./10, Leif H./9, Björn W./8, Göran W./4 och Hasse I./2, summa 47 poäng.
Sedan visade Seth sitt fascinerande program, ”Min bild av Hälsingland”.
Juryn Seth Nilsson
t.v. berättar vad
han känner för Göran Wagneklevs
bild, som hålls upp
av Alfta Edsbyns
ordf. Kent Backeby.
Höger bild visar
poängräkningen.
FOTO:
Herman Claesson

RIFO – kort info
Inlämning till tävlingsledaren senast den 29:e januari 2015.
RIFO-stämma och redovisning äger rum i Malmö 15-17 maj.
Regler och klasser:
Klass A: påsikt kollektion 3-5 bilder
Klass B: digital
”
”
Klass C: enstaka påsiktsbild, max 4 bilder
Klass D: enstaka digital bild, ”
”
Klass U (ungdom): Enstaka digitala bilder i s/v och/eller färg. Max 4 b./fotograf.
(Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller högst 25 år.)

Bildstorlek mm:
Påsiktsbild: max 30x42 cm, inkl. eventuell passepartout.
OBS! Skicka med bildfil (visningsbild) till varje påsiktsbild!
Digitala: längsta sida 2000 pixlar och max 1500 kB högsta JPG-kvalitet.
Avgift: 80 kr per klass
Alla detaljer finns på RSF.s hemsida: http://www.rsf-fotoklubbar.org/ eller kontakta tävl.led.
Info om DIFO se utskickad Pdf eller kontakta tävl.led.
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Bildkväll den 12 februari - en ”prylkväll”
Programmet denna kväll har vi fått från den film från Moderskeppet som vi såg
om fotoklubbarna. Vare sig vi lägger mycket tid på det så är fotografi ett intresse som kräver utrustning. Liten eller stor kamera, stativ, väskor, fjärrlösare,
objektiv och filter. Naturligtvis mycket mer än så. Vilka är dina favoritprylar? Ta
med dig några av dina saker till ett trevligt samtal som leds av Herman
Claesson. - Välkomna!

Bildbedömning Fotoclub Gmunden
I mars kommer vi att bedöma en fototävling åt Fotoclub Gmunden, Österrike.
Bilderna levereras digitalt och är en deltävling på givet tema.
Klubben har fått en förfrågan om de vill bedöma en tävling åt oss också.

Medlemsavgiften
Det är dags nu! Några har redan börjat, bravo!
220:- för fullbetalande medlem och 60:- för studerande och familjemedlem.
Klubbens plusgiro är 66 99 43 - 3

Till salu
Klubben har köpt en ny projektorduk. Det innebär att vi vill lämna ifrån oss den
gamla duken. Den är ca 2 meter bred, stående på stativ.
Vi har också köpt två nya studioblixtar. De gamla (utan stativ) är därför till salu.
I dagarna blir det också klart om vi kommer att byta ut vår projektor för digital
visning av bilder.
Är du intresserad? Tala med någon i styrelsen.

BILDKRYSSET!!
Har du tappat bort det, så kan du gå
till klubbens hemsida, där allt av vikt
finns att hämta!
I REFLEXEN nr.8/2014.
http://soderhamnskameraklubb.se/
reflexen/2014/Nr%208.html
Du har tid på dig till sista februari...
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Kalendern våren 2015:
Jan 12 Styrelsemöte
29 Månadsmöte Mån. bild påsikt. Fritt tema. Uppdraget. Inlämning till RIFO
Feb 7 Kulturens Dag. OBS på Verkstäderna.
9 Styrelsemöte
12 Bildkväll. Vi pratar om fotoprylar.
26 Månadsmöte Stig Sandin, Gävle visar bilder. Mån. bild proj. Tema ” Tretal”
Inlämning till DIFO. Arr. Storsjöbygdens Fk.
Mars 9 Styrelsemöte
12 Bildkväll - bildbedömning?

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Björn Wiksten

26 Månadsmöte mån. bild påsikt. Svartvitt tema ” Frilagd” . Inlämning tilll Kollektionstävlingen
30 Styrelsemöte
April 9 Bildkväll
23 Månadsmöte mån. bild proj. Fritt tema. Resultat kollektionstävlingen
26 DIFO i Östersund, arr. Stosjöbygdens Fk.
Maj 7 Styrelsemöte och Bildkväll
15-17 RIFO i Malmö

Månadsmöten och bildkvällar börjar
vi klockan 19:00
Styrelsemöten kl 18.30

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Björn Wiksten
Christer Grehn
Herman Claesson
Barbro Geijer
Camilla Bergström
Leif Håkansson
Mattias Gustafsson

070-5811271
070-2705172
0270-152 47
0270-14191
073-084 47 70
072-3509157
070-3665428

b.wiksten@telia.com
christer.grehn@glocalnet.net
herman.claesson@gmail.com
barbro.maria@soderhamn.com
lamilla_bergstrom@hotmail.com
h@kanson.se
mattia@xept.se

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning
Medlemsavgift:

Styrelsen, samt Kenneth Andersson
Sture Claesson 0270-41613
Kjell Hansson, Britt-Inger Flodin Revisorsuppleant Mats Holm
Håkan Einarsson (sammankallande), Tommy Eriksson
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:
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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B

Föreningsbrev

PORTO

ADRESSLAPP

Avsändare: SKK, c/o Grehn, Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA

TIPS!
Berätta detta för någon firma du gjort affär med
Och skicka ditt tips till styrelsen!
- Så bidrar du på ett bra sätt till att stärka vår ekonomi -

Gynna våra annonsörer - handla i Söderhamn
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