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Foto: NASA/ESA Hubble Space Telescope.
Torsdag 5 november kl 19.00 - Klubblokalen Kungsgatan 12

Universum, Krister Bohman visar bilder och berättar.
Mer om novembermötet på sidan 3.

FOTO: Barbro Geijer

Ordföranden har ordet:

D

et är en konst att tycka till om andras fotografier. Den
konsten fick vi än en gång anledning att prova på när vi
under Bildkvällen bedömde kollektioner från Åstorps
fotoklubb. Samtliga kollektioner bestod av tre bilder. Eftersom deras tävling innebar att svartvita bilder och färgbilder
skulle bedömas var för sig så placerade vi ut dem på varsitt bord i två delar av
rummet. Närvarande medlemmar grupperade sig och samtalet var igång. En
kollektion var utskriven på två olika sorters papper - påpekas i kommentaren.
En gitarrspelande kvinna hade nog vunnit på att beskäras i sin nedre del.
Samtidigt var just den kollektionen fyndigt komponerad med en gitarrhals som
fortsatte i bild 3 utifrån en tänkt förlängning av bild 1. Så där går samtalet. Camilla hade papper och penna och mot kvällens slut lämnades ett gott resultat
som postades till Skåne redan nästa dag.
Det är en konst att tycka till om andras fotografier. Det är också en konst att ta
emot andras bedömningar. Kanske att det just därför är nyttigt att emellanåt ta
sig tid att kommentera det som någon annan har gjort.
Vi närmar oss höstens tre lite större tävlingar. Hälsingemästerskapet (passa
på att se Forsa folkhögskola), Triangelknäppen och Klubbmästerskapet. Styrelsen har jagat jury till våra egna tävlingar. Juryn står plötsligt inför en mängd
bilder och förväntas att ”tycka till”. Denna gång handlar det om våra bilder,
våra konstverk. I veckan ska jag köra 90 bilder till Sabina i Hudiksvall. Jag
hoppas att hon inte ångrar sig när hon ser mängden fotografier. Vi som har
besökt hennes hemsida funderar nog än en gång: ”Är det bilder i samma stil
som hennes som vinner poäng, eller ska det vara något helt annat?” Den frågan är spännande och får nog aldrig sitt svar. Vem är hon förresten? Det ska
bli intressant att få höra ”en ny bekant berätta om sitt fotograferande”,
Det är en konst att tycka till om andras fotografier. Jag fortsätter att bläddra i
både mina egna och i klubbens fotoböcker. Det finns så mycket jag skulle vilja
fånga på bild. Den tanken fick jag också när jag för ett par veckor sedan såg
och hörde Krister Boman visa bilder och berätta om rymden. Plötsligt insåg jag
att det här är något för klubben. Missa inte nästa månadsmöte! Det blir något
utöver det vanliga.
/Björn Wiksten

Städ och flytt med Kameraklubben
Lördagen den 21 november tömmer vi lokalen och vinden på Götgatan
på de sista sakerna. Vi behöver vara många som hjälps åt. Information
om tider kommer lite senare. Styrelsen.
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NOVEMBERMÖTET:
Torsdag 5 november kl 19.00 - Klubblokalen Kungsgatan 12

Krister Bohman visar bilder och berättar om rymden.
(läs Björns tankar sid.2…)

Månadens bild: påsikt svartvitt. Tema: ”Valfritt bland de fyra elementen”
(max 2 bilder/fotograf, startavgift 20:-/fotograf)

Inlämning till Klubbmästerskapet !
(regler se nedan…)

FIKA och FOTOSNACK
VÄLKOMMEN!

KLUBBMÄSTERSKAPET 2015
RE G L ER:
3 klasser:

Färg påsikt, Svart-vitt påsikt samt
Digital klass (valfritt färg eller monokrom).

Motivval:
Fritt.
Antal bilder: Max 2 bilder 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: Novembermötet.

LYCKA TILL!
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M å n a d s m ö t e t.

18 medlemmar hade samlats till oktobermötet i den stora lokalen på Bilda för
kvällen.
Det roliga var även att två ”nyfikna” hade
kommit dit också för att se vad vi pysslar
med. Tack för det, ni är så välkomna åter!
Barbro Geijer hade med sig ett bildspel
från Irland där hon varit och fotograferat.
Det var blandad kompott med härliga
vyer, fantastiska byggnader och sprakande färgspel som skulle få vilken påfågel
Annica Johansson-Hanssons vinnarbild. som helst att ge onda ögat.
I ”månadens bild” hade Anders H. Olsson åtagit sig att säga något om medlemsbilderna. Han hade gjort ett föredömligt förarbete får jag säga, med olika funderingar över hur det var lämpligast att
kategorisera bilderna för bästa sammanfattning. Anders delade med sig av
sina tankar om hur bilderna kunde blivit ur andra vinklar och beskärningar, och
vad det förmodas göra med slutresultatet.
Två bilder, som
efter vår
omröstning,
hamnade
på en
delad
andra
plats.
Fotograf Kalle Nordgren

Fotograf Lars Wildmarker

Många händer höjdes i ansiktshöjd och vinklades för att skala ner det man såg
på duken för att följa med i resonemanget, och kanske kom det egna idéer om
komposition att gro lite
varstans.
I det stora hela en trevlig
kväll med ett brett utbud
av mångfasetterade bilder och hög närvaro. Till
sinnet och i antal.
Sett från sista raden,
/Camilla Bergström Anders H. t.h. Camilla i mitten..
FOTO: Kenneth A.
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I am, Camilla
Helt opåverkade val, finns dom?
ag minns den enorma glädje jag kände då jag köpte min första systemkamera, en Nikon D90. Egentligen visste jag inte riktigt varför jag valde just
den. En Nikon.
Jag hade en bestämd uppfattning om att just denna
kamera skulle passa mig
och tittade inte ens åt något
annat märke. En gång testade jag en väns Canon
och var inte alls imponerad,
jag gav den liksom inte en
chans.
Visst, många i kameraklubben hade en Nikon, det visste jag, men det kändes inte som det var orsaken till mitt val. Kan ju inte påstå att jag gick och funderade över det heller, jag
var ju så lycklig över min nya vän att skapa med. Tänk alla timmar vi skulle
tillbringa tillsammans!
För någon månad sedan stod jag i kassakön i en av stans mataffärer. Jag tillhör inte dem som blir särskilt stressad av att stå i kö, utan jag brukar använda
tiden till att se mig omkring och lyssna.
Under tiden som jag står där, med blicken svepandes över tobakshyllan, fastnar den plötsligt på en förpackning och jag blir alldeles lugn och upprymd på
samma gång!
När jag var liten så rökte min pappa pipa. Det var spännande att titta på den
procedur som det innebär. Det vita paketet med guldtexten, General Hamilton
med den stilige mannen på framsidan, och med piprensarna som låg i den här
gulsvarta påsen. (som jag mindes det).
Utan att tveka köpte jag den. Jag blev som tvungen kändes det som.
Nu tyckte jag mig förstå mitt val av kamera. Det märkliga var, att i samma
stund jag la ner piprensarna i korgen, försvann alla minnen om dem. Som om
de var förbrukade.
Jag sitter och försöker minnas om det verkligen var så att pappa hade just de
här piprensarna, eller om det är en efterkonstruktion i min hjärna. Det tror jag
inte, och pappa kan inte svara på mina frågor nu.
Fascinerande hur det i minnet kan ligga information slumrande, för att decennier senare smyga fram och hjälpa mig att välja kamera, för att samla nya minnen.
Det är min sanning. Allt gott!
/Camilla Bergström
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Kalendarium hösten 2015:
Okt

1

Nov

15
5
15

Dec

19
21
22
3

Månadsmöte. Månadens bild digital klass. Valfritt tema.
Barbro Geijer visar bilder från Irland.
Bildkväll, bildbedömning
Månadsmöte. Månadens bild: Påsikt svartvitt.
Tema: ”Valfritt bland de fyra elementen”
Triangelknäppen i Söderhamn. Börjar 10.30
Jury Sabina Wixner, Hudiksvall.
Bildkväll
”Städa” gamla lokalen på ABF.
Hälsingemästerskapet i Forsa. Börjar 12.30.
Årsmöte. Klubbmästerskap med Jury Tommy Stokka, Bollnäs
(OBS kl. 18.00)
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
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Det är bara att prata med kassör´n...
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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@telia.com
herman.claesson@gmail.com
barbro.maria@soderhamn.com
lamilla_bergstrom@hotmail.com
h@kanson.se
mattias@xept.se

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning
Medlemsavgift:

Styrelsen, samt Kenneth Andersson
Sture Claesson, 0270-41613 sture.c@soderhamn.com
Britt-Inger Flodin, Kjell Hansson 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:
Bilda, Kungsgatan 12, Söderhamn
Klubbens plusgiro:
66 99 43 - 3
E-postadress:
info@soderhamnskameraklubb.se
Hemsida
www.soderhamnskameraklubb.se
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Föreningsbrev

PORTO
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om regel har vi det
mycket roligare än vad
som tycks av dessa bilder.
Denna kväll diskuterade vi
s.k. kollektionsbilder.
Välkommen du också till
Söderhamns Kameraklubbs
verksamhet.
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FOTO: Sture Claesson
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Avsändare: SKK, c/o Grehn, Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA
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