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Segrade i Månadens bild, gjorde Anita Östlund med denna bild, GRATTIS!

VÄLKOMNA till MAJMÖTET
Torsdag den 23:e kl 19.00 i klubblokalen Kungsgatan 12
PROGRAM:
- Kollektionstävlingen. Info på sidan 8
Jurymedlem Ann-Caroline Breig: ”Egna verk och Konstkraft”
- Halvtidsresultatet i ”ÅRETS FOTOGRAF” meddelas
Om Vårutflykten. Info på sidan 7
OBS! Ni som hade bilder med på senaste biblioteksutställningen kan hämta dem i klubblokalen eller kontakta någon i styrelsen.

Här fortsätter historien om SKK…(del 4)

B

örjade denna historik med hur idésprutan och innovatören Sven-Mikael Mickelsson
(1931-2013), vanligen kallad ”Mickel”, från Borg i Norrala, tog initiativet till att starta den
fotoklubb som blev Söderhamns Kameraklubb.
Han gillade roliga historier och att spexa. Var pappa till revyer som spelades på 1950-talet
på godtemplarlogen i Hagaborg strax norr om Vågbro. Det skulle vara roligt att umgås och
det var det i Mickels sällskap.

Typiskt Mickel, kolla ramen. Mickel var innovatör
inom bl.a. skogsindustrin och aktiv i Sv. Uppfinnarföreningen LIST, som stöttar uppfinnare. Här
Mickels härliga utställning på Kvarnen 2005.

Och här från Mickels lika fantastiska utställning på
Cfl 2008.På bilden känns några Kameraklubbsmedlemmar igen, som väckte stor uppmärksamhet vid
Strykjärnsparken en gång.

Några andra av Mickels hugskott...

Jan-Erik Wikström,
Kulturmininster 1976-82
2

Från DIFO-stämman i Alfta

D

istriktsfotostämman 2019 arrangerad av Alfta-Edsbyns Fk hölls i Johannesgården i Alfta i gemytlig stämning och fint väder. 7 av distriktets 9 klubbar var representerade på stämman, där ett nytt namn kom med i styrelsen. Mattias Olsson
Bollnäs Fk, blev ny ledamot efter Roland Eriksson Storsjöb. Fk, som avsagt sig.
Klart blev också att 2020 års DIFOarrangör blir Sundsvalls Fk.
Därefter presenterade juryn i påsiktsklasserna, bildlärare Per Godin och
juryn i digitala klassen, naturfotograf
Hans Ölander sina varierande och
väl genomarbetade kommentarer till
de 90 uttagna av 388 inlämnade bilder. Välgörande att lyssna till!
Resultat:
Sundsvalls Fk kom sin vana trogen i
Anita Östlund har tagit emot plakett och diplom av
Kent Backeby, ordf. i Alfta-Edsbyns Fk och Juryn topp med 25 antagna bilder och SKK
i digitala klassen Hans Ölander. FOTO:Sture C. hamnade exakt mitt i fältet med 7,
varav Anita Östlund fick alla sina tre
bilder i digitala klassen antagna och fick motta distriktets plakett och diplom. Detta
klarade även Åsa Granlöf Sundsvalls Fk och Lars Fästh Hudiksvalls Fk.
Övriga som fick diplom i SKK var Kalle Nordgren med en bild i vardera klassen monokrom och färg, Maj Nordgren en i färg och Sture Claesson en i digitala klassen.
Så här skriver Bollnäs Fk:s ordf. Mattias Olsson, på deras hemsida (gäller väl även oss):

”Nu blickar vi framåt mot DIFO 2020! Tänk på när ni går runt med kameran och tar den
där riktigt grymma bilden, att spara den tills det är dags att lämna in bidrag till DIFO så
vi kommer med grymma bildbidrag till Sundsvall.”
/Sture

Välkommen med bidrag till Årsbok 2019/2020
Observera att i år kan du inte skicka in bilder per e-post, utan bilderna måste laddas
upp via RSF:s hemsida. Där finns REGLERNA också.

GÖR SÅ HÄR:
Skapa ett personligt konto på RSF:s hemsida. Klicka på följande länk:
https://www.svenskfotografi.org/wp-signup.php?club-key=C4fLH%2FvJ.
(Länken är unik för din klubb Söderhamns Kameraklubb.)
Fyll i personliga uppgifter i formuläret som dyker upp.
Klicka sedan på länken i bekräftelsemailet som kommer och du är klar.
Välkommen att försöka bli representerad i Årsboken!

/Styrelsen
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Senaste månadsmötet 25:e april

E

na delen av mötet ägnades åt
”En bild för alla”, en variation av
en tidigare liknande aktivitet i SKK.
Kommer med stor sannolikhet att uppträda i någon form som inslag i klubbens framtida verksamhet.
Vilket engagemang! Intressanta diskussioner och gränsöverskridande fototänk i bildbehandling bjöds under kvällen. Med uppmaningen att äga bilden,
levererades en härlig blandning av tolkningar.
Bilderna var 10 till antalet och egentligen skulle nog hela kvällen kunna ägnas
åt enbart denna punkt. Varje bild hade
en egen historia som förtjänade mer
utrymme.
(Majoriteten av bilderna finns att se på vår
FB-sida: Söderhamns Kameraklubb.)

Ett tillvägagångssätt man skulle kunna
använda sig av, för att presentera re-

dan framtaget material, är att göra en
fotobok av en eller två gemensamma
uppgifter, slog det mig när jag satt och
skrev. Som en ram som binder samman de medverkande medlemmarnas
alster och kanske tankar kring dessa,
en variant på en utställning?
Apropå liknande programpunkter, så får
man väl ändå säga att Sture drog uppgiften till sin spets. Mycket överraskande, då även en kollektion tagits fram
ur den något röriga ursprungsbilden. (+
ett eget bidrag).
Vi påmindes om en enkel metod man
kan använda sig av om man inte ser en
”bild i bilden”. Använd t ex en tom passepartout, något mindre än aktuellt format, och för den över befintlig bild.
Konkret och användbart. Värdefulla tips
och trix. Tack!
Frågan som uppstod: Vem äger kollektionen?
/Camilla

FOTO: Camilla B

10 tolkningar av Camillas ursprungsbild (”En bild för alla”), olika till form, färg och innehåll!
Alvin Claessons idé.
Till vänster ursprungsbilden,
ett motiv från Malmö och till
höger Alvins ”omöjliga” omskapelse av konstverket i
Malmö. Turistsäsongen är
räddad, - om det nu skulle gå
att genomföra…
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A

ndra delen av mötet ägnades åt
”Månadens Bild” med temat
”Värdeskapande”.
GRATTIS till Anita Östlund som kammade hem både första och andra plats i
omröstningen. Hennes vinnarbilden pryder framsidan.

tom att få samma röstpoäng så hade
bilderna också exakt likadana röstplaceringar dvs hur många som röstat på
bilderna som 1, 2 eller 3.

Det blev intressanta samtal kring bilderna, temat öppnade upp för olika tolkningar av ”värdeskapande”; Något som
höjer ett ekonomiskt värde, något som
skapar ett ökat miljövärde eller något
som skapar ett värde för fotografen genom möten med människor eller upple-

Anita Östlund , plats 2

Christer Grehn delad 3:a

Robert Agius delad 3:a

velser av olika slag.
Tolkningarna var många och intressanta. Rösterna var denna gång
spridda över nästa samtliga bilder och
den här gången fick vi en delad tredjeplats, Christer Grehn och Robert
Agius, som inte gick att särskilja. Föru-

Vid nästa möte kommer vi att släppa en
liten ”sneak peek” på ställningen i Årets
Fotograf.
Det är inte för sent att hoppa in i den
tävlingen!
/Kalle

SKK på sociala medier
Du vet väl att förutom hemsidan så finns Söderhamns Kameraklubb på
både Facebook och Instagram, så följ oss gärna där.
/Styrelsen
5

Bildkvällen 9:e maj, ”tema Vatten”

A

tt gå ut och fotografera tillsammans, kortare eller längre tid är en trevlig och nyttig utmaning, som vi har ägnat oss åt då och då i klubbens historia; ”Fotomaraton”, ”Fotorally” med olika teman att
lösa bildmässigt, dokumentera
”Söderhamn by night” och ”En dag i
Söderhamn” är ett par andra exempel.

Mot Söderhamnsån, Anita Östlund, Maj o.
Kalle Nordgren o. Lars Pudas. Christer o.
Agneta Grehn stack till Vågbro.
FOTO: Sture C.

Denna fotograferingsbildkväll, med bra ljus, gav vi
oss ut på stan för att hitta
bilder på temat ”Vatten”.
Kalle fokuserar på vattnet o. muren,
Lars’ mystiska kaskad, en
kokande
källa eller
vad ??

Christer o. Agneta
hittade detta förfall
vid Tempo i Vågbro
i effektfull spegling.
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Anitas mystiska nedskräpning i forsen vid
Kvarnen.

Sture såg en
nyrenoverad
mur på Väster. Inte lika
skickligt gjord
som den på
Kalles bild.

Maj på vattnet o.
träden, FOTO: Anita Ö.

Layout Sture Claesson

Kalendarium resten av våren 2019:
Maj 23

Månadsmöte

Huvudpunkten är redovisning av Kollektionstävlingen. Ställningen 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”

Vårutflykt ”Linje 100” den 1:a juni.
Bindande anmälan senast 27/5 genom att sätta in 100:- på SKK’s postgiro eller
Swish.
Klubben ombesörjer då bussbiljetter för medlemmar. Icke medlemmar är välkomna att följa med men löser då egna biljetter.
Gemensam avfärd med bussen på linje 100 från Resecentrum kl 10:10.

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Vakant
Mattias Sundberg
mattias@sundberg.it
Kalle Nordgren
070-621 14 12 kalle.nordgren@smamineral.com
Christer Grehn
070-270 51 72 christer.grehn@telia.com
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
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PORTO

PRESENTERAS PÅ MÅNADSMÖTET
10 kollektioner i påsiktsklassen och 9 kollektioner i digitala klassen inlämnades och har bedömts av en mycket kvalificerad jury:

Ann-Caroline Breig, född i Stockholm, uppvuxen i Söderhamn, bildkonstnär och kulturentreprenör. Utbildad vid Royal Academy of Arts (MA)
i London där hon inledde sin konstnärliga karriär.
engagerad i ”Konstkraft” I Ljusne, och mer går att
läsa om henne på nätet.

Anders Norén, ordförande i Söderhamns konstförening, aktiv inspiratör i många konstsammanhang och verkar för att öka konstintresset bland allmänheten på
många sätt.

FOTO: Sture Claesson

FOTO: Per-Håkan Laurin

Missa inte detta enastående tillfälle att höra
konstexperternas analys om våra bilder, där
Ann-Caroline kommer att framföra vad de
kommit fram till.
(Anders har tyvärr inte möjlighet att delta personligen)

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

RESULTATET I KOLLEKTIONSTÄVLINGEN

