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Segrare i Månadens bild, Blåbandad jungfruslända. Fotograf Anita Östlund. Grattis!

VÄLKOMNA till Fototräff
torsdag den 3:e oktober kl 19.00 i klubblokalen på Bilda
PROGRAM:
Hur kan och får man filma och fotografera med ”DRÖNARE”
Mattias Sundberg berättar.
”Månadens bild”, påsiktsbilder (=utskrivna på papper) tema ”ROST”
Max 2 bilder/fotograf, startavgift 20 kr.
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Månadsmötet 5:e september
Ett fyllnadsval resulterade i att som ny ordförande efter Leif Håkansson
valdes Camilla Bergström.
Tack Leif för den tid du visat vägen när det gällt klubbens bästa! Vi vet att du är med
och deltar i klubben så mycket du orkar och vi önskar att du snart kan delta med din
fulla kraft som vanligt igen.

Och applåder och ovationer för Camilla blev det från
oss femton deltagare.
Däribland två nya medlemmar:
Cristl Averstrand och Henrik
Bratt. Båda jättesugna på att
delta i verksamheten och att
dela gemenskapen.
VÄLKOMNA!
Efter en presentationsrunda
tog vi itu med kvällens program, som bestod av att visa
och minnas sommarens skiftande upplevelser. Vi fick ju ta
med tio bilder per fotograf så
det blev en varierande kavalkad på
80-talet bilder, från vårutflykten i maj
till sensommarbilder.
Sen kom turen till Månadens bild, digital med fritt tema. 28 bilder skulle vi
ta ställning till och rösta om och än en
gång var det Anita Östlund som drog
det längsta strået med en fantastisk
sländebild. Se famsidan!
Tvåa kom Mattias Sundberg med en
bild på en imponerande ren på fjället
och trea blev Leif Håkansson med
ett starkt porträtt av sin pappa.
/Sture C

Mattias Sundberg 2:a, med en ren där ljuset
fint mejslar ut konturerna.
Leif Håkansson 3:a, med porträtt av sin pappa.
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Bildkvällen 19 september
Bildkvällen denna gång handlade om ”Kreativt bildskapande i befintligt
rum”. Och det befintliga rummet fick bli klubblokalen på Bilda.

H

är ligger kanske begreppet ”Stilleben”
nära till hands att komma
att tänka på.
Så vår nya ordförande Camilla ledde oss in på
dessa tankebanor: Stilleben har funnits länge i
konsten som en egen
genre, där konstnärer komponerar ihop föremål och
tänkt på form, färg och ljuset, inte minst.
Det kan vara frukter, vaser
med blommor, delar av serviser eller andra prylar som
man kan hitta i sin omgivning.

Bilden, tagen av Camilla, får väl illustrera lugnet före stormen.
Vi laddar upp och hjärnorna går för högvarv hos Henrik Bratt,
Sture Claesson, Christer Grehn, Stina Engman, Kalle Nordgren och Maj Nordgren.

V

ad vi kunde
åstadkomma kommer att
visas på novembermötet.
/Sture
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”VITA VÄGGEN”

FOTO: Camilla Bergström
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Information om Hälsingemästerskapet 2019
som är en kollektionstävling
Arrangör: Alfta Edsbyn Fotoklubb
Regler enligt RSF:
-En kollektion består av 3-5 bilder
-Tre klasser: Färg påsikt, Monokrom påsikt, Digital
-Påsiktsbilder: skall monteras (max 5mm tjocklek), längsta sida inkl. ev. passepartout max 42cm och ingen sida kortare än 20 cm
-OBS! Påsiktsbilderna skall även bifogas som digitala filer OBS!
-Digitala bilder: längsta sida 1920 pixlar och höjd max 1080, Jpg-fil max 1500kb.
-Varje kollektion förses med titel och bilderna numreras i den ordningsföljd de
skall visas.

-Deltagaravgift: 50kr per kollektion
Betalas klubbvis till konto nr (6409) 710 695 438 eller swish 070-552216
Varje klubb ska bifoga en lista på uppgifter om titel fotografens namn och antal bilder.
Bilderna vill vi ha senast 18 oktober
till Kent Backeby Älvkarhed 476 82895 Viksjöfors
(sköts av kassör och tävlingsledare)

Redovisning blir den 1 december i Grängsbo Bygdegård
Program meddelas senare
Mvh AEFK /Kent Backeby, ordförande
OBS! DÅ BILDERNA SKALL VARA HOS A-E FK SENAST 18 OKT.
MÅSTE DU LÄMNA DEM TILL UNDERTECKNAD TÄVLINGSLEDARE
SENAST ONSDAG FM. DEN 16 OKT. KL 10.00
P.S. Har du vägarna åt Alftahållet senast sönd. 20 okt. och kan ta med bilderna, så hör
gärna av dig! (då får vi mer tid på oss) /Sture Claesson,tävlingsledare
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Kalendarium hösten 2019
Kommer att uppdateras efter hand
sept 5

Månadsmöte

19
okt

Bildkväll

3
17

Layout Sture Claesson

nov

dec

Månadens bild, digital fritt tema
Programpunkt ”Sommarbilder”
Program ”Kreativt bildskapande i befintligt rum”

Månadsmöte
Bildkväll

Månadens bild, påsikt färg med tema ”Rost”
Fotografering med ”Drönare”, Mattias Sundberg
Program: Robert Agius: ”Skapa känslor med film”
Månadens bild, påsikt svartvit med tema ”Budskap”
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Månadsmöte

17

Bergviks allting

Hans Strand föreläser. Plats Bergviks industrimuseum

21

Bildkväll

Program: Camilla Bergström presenterar sitt slutprojekt vid Forsa
FHSK, fotoboken ”Odlingsbar”

24

Mo Bygdegård

Resultat av Triangelknäppen, arr. Bollnäs Fk

1

Alfta

Resultat av Hälsingemästerskapet. Arr. Alfta-Edsbyns Fk
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Månadsmöte

Klubbmästerskapet, 3 klasser. Jury meddelas senare
Redovisning av ”Årets fotograf”
Julgröt och skinkmackor

Jan 2020

Programpunkt meddelas senare

ÅRSMÖTE

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

Camilla Bergström
Mattias Sundberg
Kalle Nordgren
Christer Grehn
Maj Nordgren
Lars Pudas

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning
Medlemsavgift
Klubbens postadress
Klubbens lokal
Klubbens plusgiro
Swish
E-postadress
Hemsida

073-084 47 70
070-621 14 12
070-270 51 72
070-262 15 15
070-352 23 23

lamilla_bergstrom@hotmail.com
mattias@sundberg.it
kalle.nordgren@smamineral.com
christer.grehn@telia.com
maj.nordgren@telia.com
larpud@gmail.com

Styrelsen,
Sture Claesson 0270-416 13
sture.h.claesson@gmail.com
Martin Brorstad, Björn Wiksten Revisorsuppleant Herman Claesson
Vakant
220 kr för fullbetalande och 60 kr för studerande och familjemedlem
Söderhamns Kameraklubb, c/o Grehn,
Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA
Bilda, Kungsgatan 12, Söderhamn
66 99 43 - 3
123 514 7566 (lägg på 2:- per betalning)
info@soderhamnskameraklubb.se
www.soderhamnskameraklubb.se
Facebook / Instagram #soderhamnskameraklubb
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PORTO

2019 blir alltså
43:e året som vi
åter kan träffas
och titta på bilder
och lyssna på
juryns kommentarer och hålla tummarna för att
LEICA-statyetten
skall hamna ”rätt”

1976 startade
TRIANGELKNÄPPEN för att
fotoentusiaster i
Söderhamn,
Bollnäs och
Marmaverken,
nu Alfta-Edsbyn,
skulle träffas i
ädel fotokamp

Ta fram några av dina bästa bilder, max 6 st, som vi kan välja bland!

Resultat 24 november, Mo Bygdegård
Arrangör Bollnäs Fk

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

Triangelknäppen 2019

