
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 6 september 2019 

 

VÄLKOMNA till höstens första Fototräff! 

Vi ses torsdag den 5:e september  kl 19.00  i klubblokalen  på Bilda  

PROGRAM: 

”Månadens bild”, digital  fritt tema  

Maila helst dina bilder till bilder@soderhamnskameraklubb.se senast den 4:e september 
eller ta med på USB i god tid.             Max 2 bilder/fotograf, startavgift 20 kr. 

”Sommarbilder” 
Max på 10 bilder per medlem. Läs mer sid 2. 

 
 

OBS!  Ni som hade bilder med på senaste biblioteksutställningen kan  hämta dem i  

klubblokalen eller kontakta någon i styrelsen.  

 
 

                                                   

En av bilderna ur Maj Nordgrens segrarkollektion ”Jordnära”, i påsiktsklassen. Se Sid. 3 

mailto:bilder@soderhamnskameraklubb.se
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Martin, 50 år med Söderhamns Kameraklubb 
Följande trevliga berättelse kom nyligen till Reflexens redaktion: 

 

E n torsdag i september 1969 blev jag till-

frågad om jag ville följa med på Söder-

hamns Kameraklubbs månadsmöte. 

Eftersom jag inte hade nå’t annat för mig så 

antog jag förfrågan och följde med. 

Av mötet minns jag att det tittades på svart-

vita bilder, diskuterades och det dracks kaffe, 

kommer jag också ihåg. 
 

Någonting väcktes inom mig och mitt fotoin-

tresse stegrades. 

Efter detta första månadsmöte har jag varit 

på några till och fotointresset finns fortfa-

rande kvar. 
 

Det är snart dags för ett nytt septembermöte 

och jag hoppas vi ses. 

Vill du räkna ut hur många flera möten och 

träffar jag varit på så ska du veta att det nu 

gått 50 år sedan detta första månadsmöte 

jag deltog i. 
 

/Martin Brorstad 

Martin, 50 år i SKK, här när han var ordförande och klub-
ben just fått en inteckning Leicastatyetten i 
”Triangelknäppen” 1985.  FOTO: Sture Claesson 

Sommarbilder! 

Du har väl varit flitig med kameran i sommar?  

Som programpunkt på septembermötet vill vi ha in digitala sommarbilder från våra medlem-
mar som vi kan prata om. Det är bilden som är i fokus så om du tagit bilden med systemka-
meran, mobilen, din gamla Instamatic eller med hemmagjord hålkamera spelar ingen roll! 

Max på 10 bilder per medlem men önskar att många medlemmar deltar med sina härliga 
sommarbilder.  

Maila helst dina bilder till bilder@soderhamnskameraklubb.se senast den 4:e september. 
Tänk på storleken. För många stora bilder i samma mail kan göra att det inte kommer fram. 
Har du bilder med dig till mötet på USB, så är det bra om du kommer strax innan mötet. 
 

Läs och inspireras av Martin Brorstads berättelse nedan! 
/Styrelsen 

mailto:bilder@soderhamnskameraklubb.se


3 

 

Månadsmötet 23:e maj       (i konkurrens med VM-hockeyn Sverige-Finland) 

 
 

F ör andra året samlades vi till ett majmöte, (tidigare har vi haft sista inomhusmötet i 
april). Ett bra koncept, men denna gång i konkurrens med hockey-VM, vilket 

kanske satte sina negativa spår i deltagarantalet. Tråkigt för de som inte kunde vara 
med, då vi hade en kvalificerad jury som presenterade resultatet i kollektionstävlingen. 
Jury var Konstföreningens ordförande Anders Norén och konstnär Ann-Caroline Breig. 
Den senare presenterade resultatet, varierat och inspirerande. 
Sex medlemmar hade lämnat in 19 kollektioner. En perfekt test inför Hälsingemäster-
skapet i höst! 

Resultat: 

Påsik tsk lass:     
 

 1:a  Maj Nordgren ”Jordnära” (5 bilder),   
 2:a  Kalle Nordgren ”Skärgårdsutmaningen” (4 b.)  
 3:a  Kalle Nordgren ”Is” (3 b.). 
 

Digi ta l k lass:   
 

 1:a  Kalle Nordgren ”Polis” (3 b.)    
 2:a  Anita Östlund ”Draghundar” (5 b.) 
 3:a  delat mellan Anita Östlund ”Ljungblåvinge” (4 
        b.) och Sture Claesson ”Nu och förr” (3 b.) 
 

Juryns analys av segrarkollektionerna: 
 

’Jordnära’ ”Dessa nära personliga porträtt fyllda av 
värme, humor och kärlek berörde oss. Med ett 
uttrycksfullt formspråk och teknisk precision har 
fotografen fått fram en känsla av både detalj och 
helhet. Intellektuellt fick det oss att filosofera kring 
de nära banden vi har med dessa varelser. Känslorika 
och kreativt fångade.”   
 

’Polis’ ”Dessa nutids fotografier berör och rör om 
känslor. De får en att associera till kosmopolitiska 
strömningar och världsoroligheter. Imponerande 
ögonblickskänsla och att grubbla över vad som egent-
ligen händer i bilden.” 

 

Juryrepresentanten Ann-Caroline Breig flankerad av 
segraren i Påsikt, Maj Nordgren, och segraren i Digitala 
klassen, Kalle Nordgren. På skärmen syns Majs kol-
lektion ”Jordnära”. Nedan Kalles segrarkollektion 
”Polis”, i digitala klassen .                              FOTO: Sture C. 

- Fikaavgiften höjs från 15 till 20 kronor. 
- Grattis Anita Ö. för pris i DIFO. (se förra Reflexen) 
- Förslag till mötesprogram från medlemmarna  
   efterlyses. 

- ”UPPDRAGET” kan redovisas från några fler. 
- Bilder till Årsboken. (avklarat) 
- Vårutflykten.  (avklarad) se sid. 4 
- Hur gör vi med Valberedningen? 

Fler frågor vi dryftade eller noterade på mötet, som framlades av Kalle, kvällens mötesledare:  
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VÅRUTFLYKT MED ”LINJE 100” 

N ågon kläckte idén att göra  årets 

fotoutflykt med reguljär busstra-

fik. Och det blev 100-bussen till Eds-

byn. En sightseeingtur genom sydhäl-

singska trakter. Vi skulle stiga av och 

på på lämpliga platser, när andan föll 

på. Allt för att upptäcka nya motiv. Nu 

hade vi inte så’n tur med vädret, så 

det blev mycket bussåkande, men 

ändå en del annat också, vilket följande bilder visar. Foto: (uppifrån och neråt)  

Kalle Nordgren, Herman Claes-
son,  Lars Pudas (på väg), Alvin 
Claesson (fikapaus), Anita Öst-
lund (hästtur i Alfta), Sture Claes-
son (trädformer). 
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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 

ANITA ÖSTLUND, AKTIV KAMERAKLUBBSMEDLEM! 
 

 

GRATTIS till din fina utställning på Bergviks Industrimuseum i sommar. Här inviger Nils West-

ling, ordförande i Bergviks Allting, utställningen, som hade vernissage den 29 juni inför både 

fotoklubbsaktiva och andra intresserade.      /Sture C,   

 

Triangelknäppen 2019 Arrangör Bollnäs Fk 

Låt oss hjälpas åt att med gemensamma krafter återta LEICA-statyetten! 
 

Hälsingemästerskapet 2019 Arrangör Alfta-Edsbyns Fk 

Denna anrika kollektionstävling! 

Bilder och resultatet presenteras den 1 december i Alfta.  

Försök vara med på dessa arrangemang. 
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I N  M E M O R I A M  
 

H edersmedlemmen, Naturfotografen, Perfektionisten och Fotovännen Torne Rösth avled den 
28 maj 2019. Han skulle ha fyllt 80 år nu i oktober. 

Torne var nog Söderhamns Kameraklubbs ”meste medlem”. Han gick med i klubben 1962.  

- ”På den tiden blev man invald och jag satt som på nålar när jag väntade på att få besked  om 
jag skulle bli godkänd”, berättade Torne.  

Det gick naturligtvis vägen och alltsedan dess ägnade Torne mycket av sin tid åt klubbens och 
fotokonstens  bästa. Han prioriterade fototräffar och klubbaktiviteter och han delade med sig av 
sina erfarenheter, sina gedigna tekniska och konstnärliga kunskaper. Han lämnade inget åt slum-
pen, utrustningen skulle vara den bästa möjliga! Men det konstnärliga med komposition och 
harmoni i bilduppbyggnaden var också viktigt för Torne. 

Och det kunde man se i Tornes bilder. Han inspirerades av naturen där han skapade sina perfekt 
komponerade bilder i både svartvitt och färg. Komposition, skärpa och noggrann presentation 
var Tornes signum när han deltog med sina bilder i klubbtävlingar och utställningar. Det sista 
Torne hann med var fotoboken ”Tillbakablick”, 2017, med Tornes bilder och Camilla Bergströms 
texter. 

Det är svårt att förlika sig med att Torne inte längre finns med i vår fotogemenskap! 

/Sture Claesson 

 

FO
TO

: 
St

u
re

 C
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Torne med sin kollektion vid klubbens jubiléumsutställning ”Knäppt igen” hösten 2017 på Kvarnen. 

Årets Fotograf 

Halvårsresultatet för de 5 högst placerade 

fotograferna i Årets Fotograf. Chansen att 

nå toppen finns fortfarande så delta i Må-

nadens bild så att det blir en riktig fight om 

poängen som ska fördelas under hösten.  

Plats Förnamn Efternamn Poäng 
1 Anita Östlund 18 

2 Robert Agius 17 

3 Lars Pudas 10 

4 Sture Claesson 10 

5 Camilla Bergström 8 
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Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera 

Ordförande Vakant 

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       sture.h.claesson@gmail.com 

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 hösten 2019 
Kommer att uppdateras efter hand 

Månadsmöte 5:e sept 
Månadens bild, digital fritt tema 

Programpunkt ”Sommarbilder” 

Bildkväll 19:e sept Program meddelas senare 

Månadsmöte 3:e okt 
Månadens bild, påsikt färg med tema ”Rost” 

Programpunkt meddelas senare 

Bildkväll 17:e okt Program: Robert Agius föreläser ”Skapa känslor med 
film” 

Månadsmöte 7:e nov 
Månadens bild, påsikt svartvit med tema ”Budskap” 

Programpunkt meddelas senare 

Bildkväll 21:a nov 
Program: Camilla Bergström presenterar sitt slutprojekt 
vid Forsa FHSK, fotoboken ”Odlingsbar” 

Hälsingemäster-
skapet 

1 dec 
Bilder och resultat i Alfta 

Månadsmöte 5:e dec 

Klubbmästerskapet, 3 klasser 

Julgröt och skinkmackor 

Redovisning av ”Årets fotograf” 
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PORTO 

Konstkraft i Ljusne 
 

S öderhamns Kameraklubb fick en förfrågan om att fotografera Konstkrafts sommar-
skolas projekt ”Tableaux Viviants”, som betyder ”Levande målningar” på franska, 

där barn och ungdomar fick studera historiska målningar, välja ett historiskt verk som 
de målade av storskaligt för att sedan posera som en del av verket.  
 

Workshopen leddes av Rebecca Partridge och Ann-Caroline Breig och sista dagen var 
det dags för fotografering med barnen och ungdomarna utklädda som en del av sina 
verk.  
SKK’s medlem Björn Wiksten tyckte att detta kändes intressant och tog sig an uppdra-
get. Några ur styrelsen besökte Konstkraft under fotograferingen och det var riktigt 
spännande och intressant. Kreativiteten och uppfinningsrikedomen hade verkligen flö-
dat.  
Björn tog väldigt fina bilder som Konstkraft nu ställer ut på Söderhamns bibliotek 26/8-
22/9. Detta får ni verkligen inte missa för det är en upplevelse utöver det vanliga.  
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