
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 4 april 2019 

 

INBJUDAN till APRILMÖTET 

Torsdag den 25:e  kl 19.00  i klubblokalen  Kungsgatan 12  

PROGRAM: 
   - ”En bild för alla”, tag med din redigering (av tidigare utskickad bild), utskriven på 

        valfritt material och valfritt format. Vi ser med spänning fram emot alla fria tolkningar!   
 

            (Om du inte får några mail från SKK så kan du meddela din e-postadress till någon i styrelsen.  
             Du kommer dock att behöva godkänna att du läggs in i utskickslistan via ett separat mail som  
             skickas ut från one.com). Läs mer på sid.6. 
   

   - Månadens bild, Tema ”Värdeskapande”, max 2 digitala bilder.  

      Avgift 20 kr/fotograf. Skicka helst dina bilder till bilder@soderhamnskameraklubb.se   

      senast kvällen innan så att vi hinner göra en presentationsfil för visning.   

                                               VÄLKOMNA!  

mailto:bilder@soderhamnskameraklubb.se
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                     Här fortsätter  historien om SKK…(del 3) 

SKK har hållit till i många lokaler: 
Den första var i Gamla Folkets Hus vid Humlegårdsgatan, som jag skrev om i förra avsnit-
tet, Sen kom i tur och ordning till - Sjöskrapan nere vid ån, - Bergvik och Alas kontor vid 
Stugsundsvägen, - Norrtullskolans Fotolokaler (med fotolabb), - Skytten (med fotolabb), - 
ABF Västra skolan (med fotolabb) och nu Bilda.  
Vid flera tillfällen höll vi också till i Sparbankslokalen på Kungsgatan och IOGT på Åsgatan. 
I början inreddes ett separat Fotolabb på vinden i en av tegelbyggnaderna vid Faxeholmen. 

 

Här är vi I Norrtullskolans fotoav-
delning. Det var på 1970-talet då 
eleverna kunde välja foto, två timmar 
i veckan, som ”fritt valt arbete”. Jag 
undervisade i matte, fysik och foto 
på den tiden. 

SKK har av och till fått juryuppdrag 
från andra klubbar som här, där Mar-
tin Falk (Mattias Sundbergs morfar), 
Bernt Eriksson, Rolf Bernström, 

Mats Holm och undertecknad bedömt en tävling åt Hallstaviks Fk. Uppe t.v. segrarkollektion-
en, 5 bilder om isfiske, av Curt Larsson, Hallstavik. Här tar vi en fika efter slutfört juryarbete.  
Så här hade vi det i ABF-lokalen, gamla 
Västra skolan, där vi höll till den längsta 
perioden, från februari 1987 till våren 2015. 
Vi hyrde även ett eget rum i huset som vi 
inredde till  fotolabb och senare studio. 

Närmast till vänster Gunnar Elvenfalk, Rune 
Johansson, Johan Magnusson, Birgit Lund-
gren, Joakim Brolin. Vid högra bordet Bernt 
Lindahl, tre okända, Bo Dahlénius, Per-
Håkan Laurin (pratar om en bild) och sist 
Janne Andersson.                          

Periodvis har det funnits olika fotosektioner i klubben. 
T.ex. bildspelsgrupp, glasplåtsgrupp, smalfilmssektion 
(några smalfilmer finns bevarade som vi skulle kunna 
titta på någon gång), naturfotogrupp med flera.  

På bilden visar några ur naturfotogruppen sin utställning, 
Christer Lindberg, Johan Gotting, Wiljo Jonsson och 
Christer Andersson, kunniga och duktiga naturfotografer. 
Bilden är tagen när vi höll till i hyresgästlokalen på 
Skytten, där vi även hade inrett ett eget fotolabb. In-

redningen fick vi från Norrtullskolan när fotoavdelningen lades ner där p.g.a. vattenskada. 
När vi sedan flyttade till ABF tog vi med inredningen dit.        /Sture 
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Senaste månadsmötet 28:e mars 

V id senaste månadsmötet hade Månadens Bild fritt tema. 17 påsiktsbilder hade 
lämnats in. Stor spridning på rösterna visar vilken bredd vi har i klubben och 

det kunde vi också se när det gällde storlek, motiv 
och känsla i bilderna.  

Lars Pudas tog förstaplatsen med sin härliga katt-
bild (se framsida). Sture Claesson kom tvåa med 

en vacker 
bild från 
skärgår-
den. En 
bröllops-
bild tagen 
av Robert 
Agius 
gav en 
tredje-
plats. 

Kvällens andra programpunkt var 
bildvisning och berättelse från en 
resa till Goa, Indien, som hölls av 
Kalle och Maj Nordgren.  

Ulf Karlsson mottog vid 
mötet Leif Håkanssons bild, 
som  han vann i medlems-
lotteriet.                   /Kalle N. 

 

 

17 bilder med stor spridning i både storlek, motiv och känsla.                         FOTO: Sture C 

2:a plats,  Fotograf Sture Claesson 3:e plats,  Fotograf Robert Agius 

 

 

Ett par bilder gemytlig foto-
gemenskap      FOTO: Maj N. 
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Miniworkshop i filmning 

M ed kort varsel så blev SKK’s medlemmar inbjudna av Bollnäs FK att delta vid 
ett besök i filmaren Herman Brolins studio. Tillsammans med medlemmar 

från BFK och AEFK fick vi under kvällen klämma/känna på utrustning som används 
vid filmning samt ta del av tips och 
tricks gällande bild, ljud, ljus och 
redigering. Många av oss kommer 
nu att våga ställa om kameran i 
filmläge för att testa våra nya fär-
digheter.   /Kalle 

 

Utställning på ”Vita Väggen” 
 

J ust nu har SKK en miniutställ-

ning på biblioteket där vi ställer 

ut bilderna från vår senaste 

”Månadens bild” som hade fritt tema. 

Bilderna kommer att hänga där ända 

till i början på maj så du hittar säkert 

ett tillfälle att gå in och titta du 

också. 

Herman Brolin demonstrerar en släde för kameraåkning   FOTO: Sture C.. 

Camilla redo att testa ljudet. 
 

Herman Brolin visar redigering vid 
klippbordet, berättade om mjuk– och 
hårdvara mm.  
 

FOTO: Kalle N. 

Text o. bild: Kalle N. 
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Bildkvällen 11:e april ”Vad är blixtljus?” 
 

V arför blixtljus? Det korta enkla svaret är för att tillföra ljus. På bildkvällen höll 
Mattias Sundberg en pedagogisk och intressant genomgång av blixtfunktion-

er, inställningar och vid vilka tillfällen det är bra att använda kamerablixten.  

Deltagarna under kvällen, varav vissa hade egna kamerablixtar medan andra ännu 
inte skaffat några, var frågvisa vilket skapade intressanta diskussioner. Förutom att 
snudda vid begrepp som bas-ISO, första/andra ridå, synktider, kroppfaktor HSS, 
TLL och en massa mer så visade Mattias att vanliga kamerablixtar är mycket effek-
tivare än vi kanske hade trott och kan med fördel användas tillsammans med soft-
box och annan studioutrustning som ett alternativ till studioblixtar.  

Blixt i dagsljus, då tänker vi vanligtvis vid motljus men 
vi fick se exempel på att det också kan vara bra då 
man vill separera motivet från bakgrunden. Vi fick med 
oss några viktiga saker att tänka på inför köp av kame-
rablixt. I princip samtliga kamerablixtar är kameraspe-
cifika och köp aldrig en för gammal blixt då du har en 
ny kamera.  

Mattias har lagt ut länkar till bra blixtar på klubbens FB
-sida. Kvällens klokord: ”ta en testbild och justera blix-
ten utifrån resultatet”. Den metoden är snabbare än att 
lusläsa manualen för att lära sig alla inställningar.  

      - Om intresse finns så kan vi ta upp detta ämne fler gånger.             /Kalle N. 

Deltagarna under 
kvällen, varav 
vissa hade egna 
kamerablixtar 
medan andra 
ännu inte skaffat 
några. 
 

FOTO: Kalle Nord-
gren 

Så här kan det bli om synkti-
den inte beaktas. 

Tre varianter. Lars plåtad med blixt mot ta-
ket, med reflexskärm och rakt på. 

”ta en 
testbild 
och ju-
stera 
blixten 
utifrån 
resulta-
tet”. 

 

 FOTO: Mattias Sundberg 
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På gång… 
Våren närmar sig och visst har vi väl längtat efter den en längre tid nu? När naturen 

snart ”exploderar” i grönska så finns det hur mycket som helst att fotografera. Nåväl, 

det krävs väl ingen speciell årstid för att hitta motiv att fånga i linsen eller hur?  

Styrelsen vill gärna uppmuntra till fotografering för det är ju ändå bilden som ska 

vara i fokus. Vi ser gärna att vi får möjlighet att fotografera tillsammans och våren/

försommaren präglas av det genom bildkvällen i maj samt vårutflykten ”Linje 

100”. Så vi hoppas att du känner att du vill delta då tillfällen som dessa dyker upp.  

Bild att redigera 
samt information om hur detta går till har skickats ut till alla som godkänt att ligga 
med på klubbens utskickslista. Om du inte får några mail från SKK så kan du med-
dela din e-postadress till någon i styrelsen. Du kommer dock att behöva godkänna 
att du läggs in i utskickslistan via ett separat mail som skickas ut från one.com. Om 
du inte har redigeringsbilden så hör av dig till styrelsen. 

Kollektionstävlingen    (Regler se förra Reflexen) 
Sista inlämningsdag är 2:a maj så skynda på att förbereda dina kollektioner. Det går 

bra att lämna in till Sture Claesson vid nästa månadsmöte också. Ju fler kollektioner 

som kommer in desto mer spännande blir utmaning för juryn.  

Nästa bildkväll 9:e maj 
”Fotopromenad”, vad är nu det för något? JO, ta med din kamera och den utrust-

ning just du behöver för att ta bilder ute på stan. Vi samlas först på Bilda. Beroende 

på hur många vi blir så kan det bli indelning i lag eller individuell fotografering vilket 

ändå inte hindrar att vi går tillsammans. Utifrån ett bestämt tema, som meddelas 

innan vi går ut så ska vi fotografera. Vid återsamling efter ungefär en timme så sam-

las vi och varje fotograf får då ladda upp 2-3 bilder som vi sedan tittar på. Kom ihåg 

att ta med kabel eller annat som krävs för att kunna ladda upp bilder från just din 

kamera.  

SKK på sociala medier 
Du vet väl att förutom hemsidan så finns Söderhamns Kameraklubb på både  

Facebook och Instagram så följ oss gärna där. 
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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 Herman Claesson  

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 resten av våren 2019: 

     datum mm att skriva in i våra agendor! 

 

Apr 25 
Månads-
möte 

Månadens Bild, digital med tema ”Värdeskapande”. Program-
punkt ”En bild för alla”. 

Apr 28 DIFO Hålls i år i Alfta. 

Maj 2   Senaste inlämningsdag till Kollektionstävlingen. 

Maj 9 Bildkväll ”Fotopromenad” med tema 

Maj 23 
Månads-
möte 

Huvudpunkten är redovisning av Kollektionstävlingen. Ställ-
ningen i ”Årets Fotograf” kommer också att avslöjas. 

Maj 24-
26 

RIFO Hålls i år i Simrishamn. Gör det som en familjeutflykt… 

Jun 1 Vårutflykt ”Linje 100” 
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PORTO 

 

 

 Välkomna till DIFO 2019  
den 28 April Johannesgården, Alfta.  

Program:  

9.30 Välkomstkaffe för de som önskar  

10.00 Välkomstanförande  

10.05 Distriktsfotostämman  

11.05 Bensträckare  

11.15Monokrom påsikt redovisas Jury: Per Godin  

11.45 Färg påsikt redovisas Jury: Per Godin  

12.10 LUNCH  

13.15 Digitala bilder redovisas Jury: Hans Ölander  

13.45 Prisutdelning av alla tre klasser och dragning på lotteriet  

14.15 Eftermiddagskaffe  

14.45 Föreläsning och Bildvisning av Hans Ölander  

Utställningen kommer att hänga uppe även under lördagen den 27 april,  

då är öppettiderna och folk på plats kl. 11-15.  

Vill du komma redan på lördagen och bo kvar så kan vi ta en gemensam middag under lördagskvällen, 
kontakta i så fall ordförande Kent Backeby 070-577 96 83  


