
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 2 februari 2019 

 

INBJUDAN till FEBRUARIMÖTET 

Torsdag den 28:e  kl 19.00  i klubblokalen  Kungsgatan 12  

PROGRAM: 

Månadens bild:  Digital, Tema ”Porträtt”, max 2 bilder, 20 kr/fotograf 

Bilderna längsta sida max 2000 pixlar, skickas via Uppladdningssidan (följ instruktioner som 
Leif har skickat ut till alla med e-post) 

eller e-posta till bilder@soderhamnskameraklubb.se  

senast den 22:a febr. 

Eller ta med bilderna på en sticka en kvart 

före mötet. 
   

                                             VÄLKOMNA!  
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REFLEXEN 
har som synes ändrat skepnad då och då 
genom åren. Ett medlemsblad som är till för 
att hålla medlemmarna informerade vad 
som är på gång i klubben och i andra foto-
sammanhang samt berätta om vad som hänt 
på fototräffar mm. 
 

Från början var det endast ett blad utan spe-
ciellt namn med bl. a. möteskallelse.  Minns 
hur jag längtade till kuvertet från Kamera-
klubben. Det såg ut som ovan. Föreningspor-
tot var 15 öre om man skickade ett visst an-
tal. Har glömt hur många det var, men  kas-
sören Erik Axmark skickade några tomma 
kuvert till sig själv, för att få den lägre taxan 
och tjäna en krona eller två till klubben. 
 

Vi har sparat en del gamla Reflexen i klub-
bens arkivpärmar, inte alla men en del 
”rarireter” kan man bläddra i. 
På nästa sida ett exempel. ”Blåstencil” kalla-
des kopieringstekniken som har viss ten-  >> 
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dens att blekna med åren. 
 

”Lådan” var Kameraklubbens glasade re-
klamlåda, där det fick plats några bilder och 
visa att det fanns en fotoklubb i Söder-
hamn. Lådan satt på ”Korv-Arnes” populära 
korv-kiosk som låg ungefär mellan nuva-
rande ”Flinken” och Alen. Arne Jansson var 
med i Kameraklubben och stod för korven 
när det var fotoutflykt. 
 

”Klubbtipset” var också populärt och funge-
rade ungefär som vårt nya ”Årets fotograf”. 
Några kända namn kanske ni hittar i listan. 
 

Högst en handfull är ännu i livet och härom 
veckan såg jag dödsannons i Kuriren efter 
min kompis Bengt Norström (8 p. i listan). 
Han var född 1944 och bodde i Uppsala nu. 
 

Än så länge verkar det som vi tänker ha kvar 
pappers-Reflexen. Än kan vi  bläddra tillbaka i 
pappersarkivet.  Men hur tänker vi om ett 
digitalt arkiv? Kommer vi att kunna forska i 
handlingar och bildarkiv i framtiden…? 

 

Vi hörs!  /Sture 



4 

 

JANUAR IMÖTET  

T ill medlemsmötet i januari anslöt 16 medlemmar varav en helt ny medlem. Vi 

hälsar Tomas Östlund välkommen till Söderhamns Kameraklubb.  

Mötet inleddes med att avsluta det ajournerade årsmötet där vi klubbade några 

stadgeändringar. Därefter tittade vi på månadens bild, digitala bilder med fritt tema. 

36 bilder hade lämnats in och det måste väl 

nästan vara ett rekord. Hoppas att vi forts-

ätter på den inslagna banan resten av året.  
 

Camilla Bergström redovisade sitt uppdrag 

”Sport i Söderhamn” på ett lite annorlunda 

men spännande sätt, med egen projektor. 

Bilder i nutid, från en vandring genom Sö-

derhamn 1984, 14 år gammal men utan 

tanke på Kameraklubben den gången.  
 

Månadens bild vanns denna gång av Ro-

bert Agius, tvåa kom Lars Pudas och trea 

Leif Håkansson.                         /Kalle 

Lars Pudas kom tvåa med en fin komposition med 
infrusna blad och trea kom Leif Håkansson med en 
bild från betydligt varmare trakter. 

Grattis till Robert Agius, än engång segrare i Måna-
dens bild! Här tar han emot priset av Christer och 
bredvid myser Roberts stolta fader som följde med 
denna gång.    
   FOTO: Cennet Andersson 
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Uppdraget - delvis nytt upplägg 
 

U ppdraget är något vi vill få igång 

igen eftersom det låter medlem-

mar presentera egna bilder i ett fritt 

tolkat tema och detta har varit ett 

mycket uppskattat inslag på våra mö-

ten. Vid nästa möte kommer vi att 

presentera och prata om denna lista 

med valbara uppdrag.  

Tidigare har vi lottat både fotograf och 

tema men nu inför vi möjligheten att 

själv välja ett eller max två teman, som 

man kombinerar ihop till ett uppdrag 

som sedan presenteras via fri tolkning på ett medlemsmöte.  

Sikta på att det ska ta max ca 15 min för din presentation med valfritt antal bilder 

så hinner vi prata om ditt uppdrag också.  

Vi hoppas på en ”ketchupeffekt” nu när vi fick se Camilla presentera sitt uppdrag. 

Ordföranden tar time out 
 

K lubbens ordförande, Leif Håkansson tar en time out från föreningslivet pga 
hälsoskäl men hoppas vara tillbaka igen i april. Till dess försöker övriga styrel-

sen att hålla ställningarna. Leif kan delta och uträtta en del digitalt, hemsidan mm. 

Årets Fotograf 
 

Vi börjar på ny kula 2019 med tävlingen ”Årets Fotograf”. Genom att lämna in bilder 

till ”Månadens Bild” så samlar du poäng under hela året. Man får poäng för varje 

inlämnad bild och placerar man sig bland de tre bästa bilderna så får man extrapo-

äng. I år kommer vi att visa ställningen inför sommaruppehållet och sedan på de-

cembermötet då vinnaren koras. Allt för att hålla spänningen på topp.  

Klubblokalen         

SKK är inte ensam om klubblokalen utan samsas med flera. Bilda har lovat att dra 

undan mellanväggen när vi har månadsmöte och sedan dra tillbaka den. Då blir 

det bättre utrymme. Har du möjlighet att komma en halvtimme före och hjälpa till 

och ställa iordning så berätta det för oss. Och kolla om du har kvarglömda bilder 

liggande i hyllan!                             /Styrelsen 

 

Nästa bildkväll 14 mars 

Ämne: ”VAD ÄR BILDBEDÖMNING”, som Joakim Brolin, känd fotolärare på 

Forsa FHS, föreläser och pratar om.  Missa inte det! 
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            DAGS FÖR INLÄMNING TILL 

 DIFO 2019  
 

I år är det Alfta-Edsbyns Fotoklubb som arrangerar DIFO för de nio klubbar som nu finns i 
Mellannorrländska distriktet av RSF. — Tyvärr har Dellenbygdens Fk tvingats lägga ner. 

Regler och klasser: 

Klass A: Monokrom bild, påsikt 

Klass B: Färgbild, påsikt 

Klass C: Digitalt 

- Varje medlem har rätt att genom sin klubb lämna in 1-3 bilder i en eller flera klasser. 

Motivområdet är fritt och det är enbildsbedömning som gäller. 

(Inlämnade bilder får ej tidigare år ha varit antagna i DIFO eller RIFO.)  

Bildstorlek mm:  

Påsiktsbilder:  max 30x42cm, ev. passepartout inräknad.  

                              OBS! en digital bildfil skall medskickas. 

Digitala bilder: liggande bild längd 1920 och stående bild höjd 1080 pixlar ca 1500 kB.  
(Bildfiler i högsta JPG-kvalitet). 

Märkning:  

Påsiktsbilderna numreras på baksidan med tilldelat nummer inga namn . 

Om tveksamt skriv monokrom alt. Färgbild. Vid behov även en pil uppåt för att markera 
visningsriktning. Sätt en punkt efter siffrorna, så att ingen förväxling kan ske.  

Inlämning: 

Senast den 5 mars skall bilderna skickas, så lämna dem till tävlingsledare i god tid!  

Avgift: 

Startavgiften är 50 kr/klass och deltagare. Inbetalning skall ske klubbvis.  

Resultat och distriktsstämma i Alfta söndag den 28 april. 

Hög tid att betala in medlemsavgiften för 2019. 

Oförändrad, 220:-  för fullbetalande - 60:- för fa-

miljemedlem/studerande. Betalning:  Plusgiro, 

Swish eller kontant till kassör Christer på mötet. 
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Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera 

Ordförande Leif Håkansson  072-350 91 57   leif.h@kanson.se 

Vice ordf. Mattias Sundberg     mattias@sundberg.it 

Sekreterare  Kalle Nordgren  070-621 14 12   kalle.nordgren@smamineral.com 

Kassör  Christer Grehn  070-270 51 72   christer.grehn@telia.com 

Ledamöter Maj Nordgren  070-262 15 15   maj.nordgren@telia.com 

  Lars Pudas    070-352 23 23   larpud@gmail.com 

  Camilla Bergström 073-084 47 70   lamilla_bergstrom@hotmail.com  

Lokalansvarig  Styrelsen, 

Tävlingsledare  Sture Claesson 0270-416 13 och Lars Wildmarker 070-539 67 44 

Revisorer   Martin Brorstad, Björn Wiksten  Revisorsuppleant Mats Holm   

Valberedning   Vakant  

Medlemsavgift   220 kr för fullbetalande 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    
Swish   123 514 7566 (lägg på 2:- per betalning) 
E-postadress   info@soderhamnskameraklubb.se 
Hemsida  www.soderhamnskameraklubb.se 
   Facebook / Instagram #soderhamnskameraklubb 

 

  Kalendarium våren 2019: 

     datum mm att skriva in i våra agendor! 
 

 

Feb 14       Bildkväll. Vi fortsätter att gå igenom den donerade bildskatten 

 28       Månadsmöte. Månadens bild digital Tema ”Porträtt” /Bilder till DIFO 
 

Mar 14       Bildkväll. Joakim Brolin om bildbedömning. Missa inte det!. 

 28       Månadsmöte. Månadens bild påsikt Tema: fritt  /Bilder till Kollektionstävlingen 
 

Apr 11       Bildkväll. Innehåll meddelas senare. 

 25       Månadsmöte. Kollektionstävlingen 
  

          28       DIFO i Alfta 
 

Maj   24-26   RIFO i Simrishamn 

            Familjeutflykt om vi vill... 
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PORTO 

  

DENNA FINA BILD 

UTLOTTAS BLAND 

ALLA SOM VARIT 

MEDLEM I SKK 

2018. 

EN SIGNERAD 

BILD SKÄNKT AV 

LEIF HÅKANSSON 

 

- en tradition sedan 

länge, att en med-

lem skänker en inra-

mad bild, att pryda 

en vägg någon-

stans... 


