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Anita Östlund kammade åter hem Månadens bild, nu på temat ”Rost” med vrakresterna efter det på Fårö 1969 förlista lastfartyget ”Fortuna”.

VÄLKOMNA till Fototräff
Torsdag den 7:e november kl 19.00 i klubblokalen på Bilda
PROGRAM:
”Konstruktiv bildkritik” - Henrik Bratt visar tio bilder att analysera.
”Månadens bild”, påsiktsbilder (=utskrivna) - Svart-Vitt med tema ”BUDSKAP”
Max 2 bilder/fotograf, Startavgift 20 kr.

Resultat från bildkvällen ”Kreativt skapande i befintligt rum”

N

u är den här. Den stannar en liten
stund, för att sedan i oförutsedd takt
förvandlas till vinter.
Hösten. - Vår vackra höst.
Utflykterna avlöser varandra, korta som
längre. Nu går det bra att röra sig utan att
svettas bort. Bara färgerna gör mig glad,
och samtidigt lättad på något vis. Helt klart
en favorit av årstiderna. De ljusa stunderna
under dygnet blir dock kortare, då kan det
passa med ett längre stöd.

D

et kan vara med blandade känslor jag
går ut med en kamera. Den är en tyst
vän och utvecklande följeslagare som ofta
kan bli orsak till olika bemötanden i det
offentliga.
Den kan fungera både som sköld och magnet. Mycket beror nog på min egna framtoning, förhållningssätt och dagsform.

Som ett stativ till exempel.

I en stad är det sällan helt mörkt, så det
befintliga ljuset byter bara källa när jorden
fortsätter sin
runda.

U

Det kan jag
glömma bort
ibland.

nder min Forsa-pendlarperiod väntade jag in min sambo så vi kunde
samåka från Söderhamn. Då passade jag på
att utforska mig fram med kamera och stativ med de uppgifter vi fått med oss från
skolan. Kursen pågick ca ett år, så den
mörka tiden utomhus gick inte att undvika.
Det hände att nyfikna kom och frågade vad
jag höll på med. Det var en blandad kompott av huvudruskningar, glada tillrop, och
tillfälligt nya bekantskaper.

I morse blev
det dock en
mobilbild i
gatlyktornas
sken.

!

//Camilla Bergström, ordf.

Hur kommer Reflexen att se ut i framtiden?

Som jag sa på senaste mötet kommer
jag efter årsmötet att lämna ifrån mig ”Reflexen-knåpandet” till någon annan…

?
Är säker på att det finns flera av er, som kan och lust att fortsätta att komponera
läckra nummer av vårt medlemsblad. Hör av dig till mig eller styrelsen! /Sture
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Bildkvällen 17 oktober
Rubriken och ämnet för denna bildkväll var ”Skapa känslor med film”. Robert
Agius delade generöst med sig av sina gedigna kunskaper och erfarenheter.

.

D

enna
gång
höll vi till med
bildkvällen i
”Drömverkstan” eller ”Verkstäderna”. Här låg nämligen för
länge sedan en av Söderhamns betydelsefullare industrier,
”Wänningens Gjuteri”, som startade 1864 och sedermera
blev ”Söderhamns Verkstäder AB”.
Men nu var det Robert Agius, kameraklubbsmedlem sedan
två år, med lång erfarenhet från mediabranschen, som tog
oss med i filmandets ädla
konst. Robert har producerat och regisserat TVprogram och flera TV-serier,
vilket bland annat renderat
honom det prestigefyllda
priset ”Kristallen” för serien
”Buskul” i kategorin Bästa
barn & ungdomsprogram.
Nu gav Robert en gedigen inblick i filmskapandets labyrinter. Som exempel: vad skall man
tänka på när man skall göra en film som verkligen får folk att inse att man skall betala tillbaka
sina CSN-lån och inte ’gömma’ sig utomlands, att utan pekpinnar få folk att slippa känna dåligt
samvete. Robert visade andra intressanta exempel också med klipp ifrån projekt han jobbat
med. Förhoppningsvis var detta inte sista gången vi fick inspireras av Robert! /Sture
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Månadsmötet
3:e oktober
18 medlemmar kunde hälsas välkomna av vår ordförande Camilla.

D

ärefter informerade
Hannu om en angelägen
konsert på Teatern.

Efter ytterligare info om Triangelknäppen och Klubbmästerskapet berättade jag (Sture) om
mitt månatliga arbete med att
På 2:a plats kom Henrik Bratt med ett rostigt tomfat och 3:e platsammanställa vårt medlemssen delade Sture Claesson med sig själv med takrost och resterna
blad Reflexen. Efter kommande
efter ett skrotat världskrig, nedan.
årsmöte kommer jag att lämna
över ansvaret till någon annan. Är säker på att
det finns flera av er, som kan och har lust att
fortsätta göra Reflexen!

FOTO: Maj Nordgren

Vi kollade på ”Månadens bild” på temat ”Rost”.
16 bilder nålades upp på skärmarna och många

Mattias, Henrik, Hannu och Herman

infallsvinklar på detta tema blev det! Allt från rostangripen plåt till bröd-rost och Ros-t e :)

Resultat efter omröstning:
1. Anita Östlund, än en gång Grattis!
2. Henrik Bratt, en av våra nya medlemmar.
3. Sture Claesson, med 2 bilder på samma poäng.

V

år andra programpunkt var Mattias Sundberg,
som berättade om fotografering med ”Drönare”.
De modeller som finns i dag är mycket säkra,
t.ex. är de utrustade med spärrar mot att komma
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>>>>>

för nära något eller för högt. GPS-styrningen gör
att drönaren ligger i samma läge även om man
släpper alla spakar, får vi veta.

Cristl, Agneta, Anita
och Christer under den
svävande drönaren…
och t.v. manöverpanelen dockad till mobiltelefonen, där man kan
se allt.

Priset på en bra drönare och den som Mattias
demonstrerade är ca 7 500 kronor. Vissa modeller
kräver tillstånd och
det är även
restriktioner beträffande var
och hur
man får
filma och
fotografera.
/Sture C

FOTO: Kalle Nordgren

Bilden visar exempel där Mattias fotograferat ”Kråkskär” uppifrån, en av skarvkolonierna utanför Sandarnefabriken.

KLUBBMÄSTERSKAPET 2019
3 klasser: påsikt färg, påsikt svart-vitt, digital (valfritt färg/monokrom).
Max 2 bilder per klass och fotograf.
Deltagaravgift: 20 kr per bild.

REGLER:
Fritt motivval
Påsikt:
Längsta sida max 42 cm inkl. ev. passepartout.
Digital:

Längd 1920 pixlar, höjd 1080 pixlar, bildfil Jpg, max 1,5 Mb.

Märkning:

Märk bilderna med signatur, ej namn.

PRISER:
I varje klass:
1:a Klubbmästare, erhåller diplom och presentkort på 200:2:a erhåller presentkort på 100:3:a erhåller presentkort på 50:5
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Kalendarium hösten 2019
okt

3
17

nov

sammanställd av Sture Claesson

dec

Månadsmöte
Bildkväll

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

7

Månadsmöte

17

Bergviks allting

Månadens bild, påsikt svart-vit med tema ”Budskap”
Konstruktiv bildkritik
Ev. Inlämning till Klubbmästerskapet, 3 klasser.
Hans Strand föreläser. Plats Bergviks industrimuseum

21

Bildkväll

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

5

Månadsmöte

Resultat av Klubbmästerskapet, Juryns kommentarer.
Redovisning av ”Årets fotograf”
Julgröt och skinkmackor

jan 2020

ÅRSMÖTE

SÖDERHAMNS KAMERAKLUBBS
&
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 Revisorssuppleant 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

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