
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 8  december 2015 

 
 

       KALLELSE TILL ÅRSMÖTE! 
 

      Torsdag 3 dec. kl 18.00 - Klubblokalen Bilda 
 

            PROGRAM: 
 

 Årsmötesförhandlingar  

 Skinkmacka m.m.  

 Redovisning av Klubbmästerskapet. Jury: Tommy Stokka 

 Tommy Stokka, Bollnäs, berättar om sitt fotograferande. 

 Lotterier, inkl. medlemslotteriet. 
 

 VÄLKOMMEN!  

OBS TIDEN!    Mer info sid. 2 

Segrare i Månadens bild, Mattias Gustafsson. GRATTIS! 
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Ordföranden har  ordet:  
 

Kvalitet eller kvantitet… 

O rden kom till mig i ett samtal efter Triangelknäppen. 
Kvantitet har gjort mig själv bättre som fotograf. Det är 

väl rätt så självklart att man blir bättre av att använda sin 
kamera. Ju mer jag fotograferar desto fler misstag hinner jag 
göra, desto fler misstag lär jag mig att undvika. 

Fast - kvalitet. Om jag bara tar en massa bilder utan att själv 
jämföra dem med bilder som är mycket bättre än mina, eller om jag tar bilder 
utan att jag lyssnar till andras konstruktiva kritik… vad händer då? Då blir det 
nog kvantitet utan utveckling. Med andra ord: ”jag står stilla.” 

Till våren kommer vi under bildkvällarna att arbeta med Göran Segeholms  
viktiga bok ”Konsten att ta vinnande bilder”. För mig handlar boken om vad det 
är som får betraktaren att lägga märke till en bild. Vad i en bild är det som 
fångar betraktarens blick. 

Kvalitet eller kvantitet, eller kanske både och? Kombinationen är nog det bäs-
ta. För givetvis handlar fotograferandet också om övning. Det är skoj att märka 
att man kan sin kamera,. Jag minns när min mamma berättade om en av sina 
lärare under ungdomen. ”Han var så duktig, men han kunde inte förklara det 
för oss.” Jag tänker då på alla möten i klubben. Idag fick jag ett samtal som 
innehöll frågan: ”Hur duktig måste man vara för att få vara med i er klubb?” 
Den frågan är fel ställd, för vi vill ju hjälpa varandra.  

Jag menar att tillräckligt duktig är man när man kan beskriva sin kamera, sitt 
fotograferande och tänkande, för andra.  

Det närmar sig årets sista möte, årsmötet. Plötsligt handlar klubbens verksam-
het om en annan sorts frågor. Under veckan gick tonerna höga: ”Vad ska vi 
servera?” Jag ler, och jag tycker att frågan är motiverad. Varför? Jo, för den 
handlar om gemenskap.  

 
// 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 Bengt 
Haglund. Chans att vinna har alla som varit medlem 2015. 
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D en 15 november var det åter dags, Triangelknäppen, i år var det vi i SKK 
som skötte värdskapet. Medlemmar fanns representerade från de tre 

medverkande klubbarna, Alfta-Edsbyn, Bollnäs och Söderhamn.  

Vi slöt upp på Bilda-huset i den stora salen där skärmar stod uppställda med 
respektive klass på motsatta väggar. Prydligt och trevligt uppsatt. 

En tid i förväg hade Sabina Wixner (fotograf från Hudiksvall), mottagit alla bi-
drag och gått igenom dem för bedömning och rangordning. Hon agerade jury i 
år. Varmt tack för det Sabina! 

Hon inledde med att beskriva hur hon tänkt och gått tillväga i bedömningen, 
och det tror jag uppskattades. Svart/vitt påsikt inledde tävlingen, därefter färg 
påsikt. Efter mingel-fika visades de digitala bilderna. 

Innan det avslutande lotteriet, höll Sabina en kortare föreläsning om sin lite 
snåriga väg in i fotografin och fram till där hon står i dag. Hon verkade lugn 
och harmoniskt bekväm i sina val och det var roligt att höra. 

Men hur gick det då, vem vann?? Det var ju kanske inte någon nagelbitare, 
men lite spänning fanns dock att skönja under pågående tävling. Alfta-Edsbyn 
tog hem segern stort med Bollnäs efter. Söderhamn knep en säker tredjeplats. 

    Grattis Alfta-Edsbyn! 

Nästa år är vi alla välkomna till Bollnäs för revansch! /Då gäller Triangelknäp-
pen 40 år.                                                           /Camilla B 

Vi kom sist i Tri-
angelknäppen, 
men knep med 
hjälp av Herman 
Claesson en 1:a 
placering i den 
digitala klassen, 
med bilden 
”Trumpet” . 

Riksförbundet Svensk Fotografis årsbok 2015/2016 
 

I  årsboken publiceras bilder tagna av medlemmar i Sveriges fotoklubbar.  
I år är tre av våra medlemmar representerade, Annica Johansson-Hansson, Björn 

Wiksten och Hasse Ivarsson.    Vi gratulerar! 
 

   SKK har liksom tidigare år köpt in ett antal böcker, vilka inom kort  
    finns till försäljning.                              Årsboken finns nu också i vårt Bibliotek! 
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Hälsingemästerskapet 2015.  

H älsingemästerskapet i foto, en kollektionstävling, som startade 1968 har 
sedan dess, utan avbrott, arrangerats av Hälsinglands fotoklubbar. Årets 

upplaga, arrangerad av Hudiksvalls Fk, hölls på Forsa Folkhögskola, där det 
finns en fotolinje med många duktiga elever och lärare. Det blev en bra övning 
i bildanalys för de grupper elever som fick uppgiften att rangordna 10 kollektio-
ner i varje klass. Totalt deltog 63 kollektioner. Att tycka till om ljus, komposi-
tion, teknik och inte minst det budskap bilden förmedlar och sätta ord på det 
gjorde de blivande fotograferna med bravur. 

Diplom utdelades för de tio främsta kollektionerna i var och en av de tre klas-
serna. Segraren i varje klass erhöll dessutom en plakett  graverad med titeln 
”Hälsingemästare”.  
 

Hälsingemästare 2015  blev: 
 

 -I Digitala klassen 
Kjell Hansson SKK, 
med denna studie 
av ett konstverk i tre 
spännande, snygga 
kompositioner kallad 
”Symmetri”. 

 

-i Svart-vita klassen Björn Wiksten SKK, med studien ”Kamp” i tre bilder. (Ovan) 
 

-I Färgklassen Lasse Fäst, Dellenbygdens Fk med tre cruisingbilder.  
 

Övriga SKK-resultat: 
-Digitalt, 5a Sture Claesson, 6a Annica Johansson-Hansson, 10a Kalle Nordgren 
-Svart-vitt, 5a Annica Johanssson-Hansson, 7a Herman Claesson, 9a Torne Rösth,  
10a Sture Claesson 
-Färg, 2a Torne Rösth, 4a Herman Claesson,  
 

Under dagen guidades vi också av lärarna Joakim Brolin och Erik Juza i hur 
undervisning, lokaler och utrustning för både digital och analog teknik nyttjades 
på skolan. Bland annat visade Joakim den gamla Cyanotopie-metoden för ko-
piering, intressant och lärorikt. 
 

Vi var 6 deltagare från Söderhamn. Hoppas det blir möjligt för fler att delta nästa 
år när Bollnäs Fk står på tur. 
          /Sture 
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November månadsmöte 
 

E n timmes fascinerande föredrag bjöds vi på av Krister Bohman. Bilder tag-
na i rymden, bilder som vi inte klarar med vår utrustning. Tack Krister för 

en mycket givande kväll! 

Kvällen fortsatte med Månadens bild (svartvitt påsikt) på temat ”Valfritt bland 
de fyra elementen”. Mattias Gustafsson vann överlägset med ca dubbelt så 
många poäng som bild 2 och 3. Mellan de två senare skiljde 2 poäng.  

Mattias bild återfinns på Reflexens framsida. Vi samtalade om att vinnarbilden 
nog var den enda tagen specifikt för kvällens tema. Mattias berättade om bil-
dens fyra delar och hur han burit sig åt.  

Påsiktsbilderna hängdes upp på befintliga skärmar i lokalen, fästes med mag-
neter. Ett sätt som visade sig fungera riktigt bra utifrån den antal bilder som 
deltog i tävlingen.  

Ovan:  på plats 3 ”Jord”, foto Björn Wiksten. 
 
Till vänster:  på plats 2 ”Eld”, foto Annica 
Johansson-Hansson. 

Resultat i Rikstemafototävlingen, RTF, omgång 1 på temat ”Rörelse(r)”. 

Den bild ovan som visar en häst på en åker placerade sig även på 3:e plats i 
den första omgången av Riksfototävlingen. Eftersom även ett porträtt av Björn 
Wiksten valdes för visning fick Björn 12 poäng i deltävlingen, vilket ger en   
delad 2:a plats. Grattis!… och lycka till i kommande deltävlingar.  

Nästa deltävling har temat ”Spår”. Inlämning senast den 1 januari 2016. 
Se mer info. På www.skarafotoklubb.se under tävlingar. 
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 SÖDERHAMNS KAMERAKLUBBS 
  FOTO- OCH  BILDKRYSS  2015 

      

 Löst av:………………………………………………………………………………………….……………………………...……. 
 

 Adress:…………………………………………………………………………………………………………………………...…..             
 

Skicka lösningen till Sture Claesson,  Adress: Hägnavägen 26,  826 62 Norrala,  
Senast 28/2  2016.  Du kan vinna en trisslott, som utlottas bland de rätta lösningarna. 

 

LYCKA TILL ! 
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Kalendern hösten 2015: 
 
Dec  3  kl. 18.00  ÅRSMÖTE  Resultat av KM mm. Jury: Fotograf Tommy Stokka. 
 

                                Kalendariet för våren 2016 kommer i januari. 

 
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. 

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 

javascript:void(0);
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ADRESSLAPP 

 

BIBLIOTEKET 
 

I 12 ramar inne på Söderhamns Stadsbibliotek har Kameraklubben en 

ständigt pågående fotoutställning. Just nu visar Lars Wildmarker sina bilder.  
 

Utställningen är ett samarrangemang med Bilda. 

STUDIECIRKEL 
 

A tt ta bilder som vinner betrakta-
rens uppmärksamhet. 

Välkommen till en studiecirkel om 

bild-komposition och bildspråk.  

Våren 2016,  
med start den 11 februari kl.19.  


