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fter att ha deltagit i flertalet
forum över nätet med likasinnade kände jag att en fysisk klubb
med blandade åldrar, livserfarenheter och olika intressen skulle
kunna ge mig mer.
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Att jag skulle få frågan om att bli
ordförande efter mitt första halvår
förvånade mig dock, men jag tackar för förtroendet och ska göra
mitt bästa för att förnya klubben
på ett varsamt sätt. /Henrik
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OMSLAGSBILD
VI HAR JUST HÄNGT BILDER PÅ ”VITA VÄGGEN” PÅ SÖDERHAMNS
BIBLIOTEK
EN AV DE BÄSTA UTSTÄLLNINGSMÖJLIGHETERNA VI HAR FÖR ATT VISA
OSS OCH KLUBBENS VERKSAMHET.
TEMA ”SÖDERHAMN” MED ANLEDNING AV 400-ÅRSJUBILÉET
FOTO: STURE CLAESSON

2

ÅRETS FOTOGRAF 2019

J

ag är mycket stolt över att jag lyckades bli vinnaren med 32 poäng, 11
poäng före tvåan och förutom äran
fick jag ett presentkort skänkt av Elon ljud och
bild i Söderhamn samt ett fint diplom.
Det känns inspirerande och roligt att ha vunnit
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September: fritt tema

Mina
fyra
vinnar
bilder

Oktober: tema ”Rost”

April: tema ”Värdeskapande”

Februari: tema ”Porträtt”

FOTO: Sture Claesson

Årets Fotograf är en utmärkelse som bygger på ett flitigt poänggivande deltagande i
”Månadens bild” under hela året. Totalt under 2019 tävlade 25 fotografer om den
stora äran att bli utnämnd till Årets fotograf.
och ni alla som deltar i Månadens bild i år och
samlar poäng har chansen att bli Årets fotograf
2020, det ska bli spännande att följa.
Bilder nedan på fyra av mina bilder som blev etta
i Månadens bild!
/Anita Östlund

MÅNADSTRÄFFAR MED MÅNADENS BILD - och vad vi gjorde mer...

bästa bild, fritt tema Henrik Bratt

MARS
Månadens bild, motto: ”Gatans ljus”, 25 bilder. 1:a. Sture Claesson, 2:a. Robert
Agius, 3:a. Robert Agius.
Marsmötet var ett
historisk klubbmöte!
Första gången i
klubbens historia
träffades vi på
nätet:

FOTO: Kalle Nordgren

”Månadsmöte
Online”
Tack ”Fröken Corona”, kanske vi
kan säga...
bästa ”Gatans ljus”
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bästa ”Gatans ljus” Sture Claesson

APRIL

Ordförande Henrik hälsade välkommen och ledde ännu ett online-möte.

O

ch det handlade bland annat om skateboardfoto och actionfoto. Vi fick en bra genomgång av Conny Björklund trots en spökande uppkoppling.

Han gick igenom lite tips och trix att tänka på vid fotografering av skateboard, går även att
applicera på andra sporter också. Lite åsikter ur en åkares synpunkt om vad som är en
bra eller dålig bild.
Vi fotografer kan ju gilla
det mesta som är mer
artistiskt och konstnärligt ur bildsynpunkt
också, men åkare är
oftare lite mer petiga
med att omgivningen ska
synas så betraktaren får
en uppfattning om vad
tricket görs på osv.
Conny pratade även en
del om blixtfotografering, hur blixtar kan ställas upp för att få önskade effekter osv.
Oftast är det snabba
slutartider för att få till
bra bilder på skateboardåkare, så blixt kan
hjälpa till att fånga bilderna utan rörelseoskärpa.
Åkare är oftare lite mer petiga med att omgivningen ska synas, så betraktaren får en uppfattning om vad tricket

Och skateboardfotografegörs på. Och här känner väl alla söderhamnare igen sig?
ring skall vi ägna oss åt!...

Och så här presenterade Conny sig:
”Så vem är jag. Gissar att de flesta känner till mig i och med synligheten från skateboardföreningen. Själv är jag snart 43 år och
har åkt bräda i exakt 30 år nu och media i form av foto och video har alltid varit en stor del av skatescenen, även om relativt begränsat i början av 90-talet för gemene man med tanke på priser och tillgänglighet för utrustning, åtminstone när det kommer till
video.
Själv har jag fotat skateboard ända sen första början, även om då med en väldigt enkel analog kompaktkamera, och egentligen
helt utan intresse och kunskap om bildskapandet såväl tekniskt som konstnärligt/estetiskt. I slutet av 90-talet började man tänka
lite mer på hur foton egentligen tas på bästa sätt ur flertal aspekter även om utrustningen fortfarande var lika begränsad…”
...den 14 maj kl. 18 på rampen bakom Stenbacken, trots att det
redan finns massor av fina bilder, hisnande bilder, akrobatiska
bilder och konstnärliga ... Det fick vi se och få kommenterade på
ett pedagogiskt sätt denna kväll.
Men det är ju det vår hobby går ut på! Inspireras och göra själv!

- Se sidan 8 hur det gick!
Sedan körde vi Månadens bild, fritt motto, 20 bilder inlämnade,
som vi kollade på våra skärmar. Det planerade temat
”Söderhamn 400 år” fick tyvärr utgå i brist på bilder på jubileumsaktiviteter, som det var tänkt, p.g.a. corona.
Resultat:
1:a. Lars Pudas, GRATTIS, en magisk bild!
2:a. Robert Agius, 3:a. Robert Agius.

FOTO: Lars Pudas
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BILDKVÄLLAR
Bildkväll 2020-02-13
”Komposition & Bildbedömning”.
Herman Claesson höll en intressant
och nyttig föreläsning om hur och
vad man kan tänka när man ska försöka sig på bildbedömning. Det var
inte helt enkelt och vi tolkade bilderna som visades på rätt många olika
sätt.
FOTO: Sture C

Det bestämdes på mötet att vi skulle
mejla in en valfri bild som sedan
slumpades ut till dom som ville vara med. -Vår ”Hemläxa” - och med hjälp av punkterna Herman gick igenom skulle vi redovisa en bildbedömning vid nästa månads bildkväll…
/Henrik

...Bildkväll 2020-03-12 Dags för redovisning av allas bildbedömningar.
Alla gjorde ett seriöst jobb och hade analyserat bilderna noga och det blev så mycket att
prata om, så hela kvällen gick åt till detta.
Här redovisar vi ett par exempel ur högen, ambitiösa och fylliga redogörelser!
Bedömning Anita Östlund (Foto: Leif Håkansson)
Vad ser jag i bilden? Min första tanke är att jag undrar var bilden är tagen. Kan det vara
på Öland fyren finns – Långe Erik kanske? Ljuset visar att det är en vacker
sommardag. I förgrunden är ett par kängor uppsatta på en stör framför en hög fyr
med omkringliggande byggnader. Bra färger i dagsljus, vita moln, vit fyr och vita
byggnader, allt mot en blå himmel. Grönt ansat gräs, lite längre gräs där kängorna
sitter. Bra teknisk kvalitet i bilden.
Hur tolkar jag bilden? Att någon vandrat efter stranden, tagit en paus och tagit av
kängorna som känts för varma, vilat och sedan glömt kängorna och någon har hittat
dem och hängt upp dem på stören. Eller så är de bara hängda där för att luftas medan
ägaren gör ett besök i fyren och ska tas på igen, det känns mest positivt.
Vad tror jag är bildens syfte? Att betraktaren av bilden ska fundera lite över kängorna,
varför hänger de där?
Vad blir mitt omdöme? Intressant bild som sätter fantasin i rörelse. Får mig också att
tänka att det skulle vara kul att göra en strandvandring där och även göra ett besök i
fyren.
Bedömning Herman Claesson (Foto: Henrik Bratt)
Vad ser jag i bilden? En demonstration/karneval. Slutet av tåget? I stadens centrum. Vflagga. Pro-feminism-plakat. KappAhl-skylt i bakgrunden. Tar ganska mycket fokus.
Flaggstång sticker in i himlen. Fint, soligt sommarväder. Varmt. Både glada och
allvarliga människor. Olika åldrar. En åskådare på taket - man med bar överkropp.
Svartvit bild.
Hur tolkar jag bilden? Positivt/glatt budskap. Kritisk åskådare från ovan? Mina egna
fördomar om barbröstade, medelålders män med större mage?
Vad tror jag är bildens syfte? Syftet att skildra en demonstration med ett positivt, viktigt
budskap. Pride! Kanske med mörka motkrafter lurande i bakgrunden.
Vad blir mitt omdöme? Syftet bedöms vara att skildra en demonstration. Går inte att
utläsa om fotografen är för eller emot demonstrationens budskap. Kanske vill man
skildra det som ett positivt budskap men det kan också vara att visa att kraften inte är
så stor och att man är bevakad av andra, motkrafter (mannen på taket). Tror att
budskapet/syftet gått fram bättre om bilden visats i färg. Pride är färgglatt. Känns
också som att kraften/vikten av demonstrationen skulle ha varit större om bilden
visat fler människor.
>>>>>
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Man skulle också kunna beskära bilden i överkant strax över Vflaggans nederkant. Nu får jag intrycket att kraften inte är så stor
i demonstrationen. Den glada mannen betyder mycket för
syftet/budskapet. Bra/viktigt att han finns med. Utan honom
hade det varit mycket svagare. Om budskapet är att visa att
kraften inte är så stor i pride-budskapet så skulle det varit färre
och mindre glada människor. Budskapet hamnar lite mittemellan
nu. Lite rörigt men inte tillräckligt rörigt. Nu konkurrerar KappAhlskylten och den tomma himlen med syftet/budskapet. Fin
gråskala med teckning i mörka ytor men ändå svarta partier och
inga urfrätta detaljer. Alltid viktigt tycker jag, om gråskalan inte
har särskild betydelse för budskap/känsla i bilden, t ex hård
kontrast.

gillar svartvita bilder. I detta fallet ger det mer känsla av
reportagebild. Jag tycker att känslan av liv och rörelse förstärks
av att människorna är beskurna och på väg ur bilden. Också att
de passerar snett mot fotografen. Precis som man upplever det
när man står vid sidan och betraktar ett demonstrationståg. En
bild rakt från sidan skulle ha gett ett annat uttryck. Bra att kort
brännvidd används. Gör att man är mer med i bilden jmfört om
man använt tele. Då hade det inte känns lika engagerat av
fotografen tror jag. Jag tycker ändå att det är spännande och
bra med mannen på taket som ger utrymme för funderingar.
Det är inte bara en bild på ett demonstrationståg. Är det en
mörk, motkraft? Med lite fantasi kan man till och med få det till
en styrkedemonstration från mannen som förstärks av mannens
nakna överkropp, mage och den fallosliknande flaggstången
som sticker ut över tåget.

Annars påverkar sämre gråskala, särskilt urfrätta ljusa vita
partier, bildupplevelsen på ett negativt sätt oavsett innehåll. Jag

Covid-19 slår till rejält i världen:
Eftersom sammankomster inte ska hållas p.g.a. Corona ställer klubben om alla fysiska
träffar till onlinemöten under våren. Det innebär att vi ändrar lite hur vi tänkt med påsiktsbilder till en del månadens bild. Första månadsmötet hölls som ett test som fungerade alldeles utmärkt, efter lite strul att komma igång. Men kommande möten blir nu
online.

Bildkväll 2020-04-16
”En bild för alla”. Ett programinslag som vi haft tidigare också och som går ut på att tolka
och förvandla en given bild. Utgångsbilden syns nederst till vänster.
Bilden som tillhandahållits av Björn Wiksten har mejlats ut till alla medlemmar. Alla som vill
har möjlighet att ladda hem bilden och göra den till sin egen genom att manipulera och/eller
redigera den till vad man själv tycker blir bra eller passar bilden.
Här är två exempel av kvällens redovisade resultat:
Till vänster Robert Agius’ humoristiska och lite drastiska variant. Bilden gav mig denna association sade Robert.
Nedan Sture Claessons lösning. En bildserie i fyra bilder, som berättar om pojken, som står
nedanför scenen och sedan drömmer sig bort och upp på scenen. Han lever med i musiken
och känner sig förtrollad av artisterna. Kanske kan sådant hända flera åskådare i en publik
och det är väl det som är meningen också.
Ett allmänt omdöme om denna bild var att den gav mycken huvudbry. Men tack i alla fall
Björn för lånet!
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Bildkväll 2020-05-14 i Söderhamns Skatepark på Norr

V

i fick möjlighet att praktisera våra fototips
som Conny Björklund gav oss vid förra månadsmötet. Vi hade bokat in fyra åkare från Söderhamn som håller absolut högsta klass. Vi var
några tappra som trotsade Corona och den lite
kyliga kvällen. Åkningen höll hög klass och vi
uppskattade verkligen att allihopa orkade och
hade lust att ha oss där.
Nu har vi provat att fota med tele, korta brännvidder och någon testade även fisheye. De flesta
är överens om att det är lite svårt att få till tajmingen på bilderna. Det krävs att man förstår
sporten litegrann och kan gissa var åkarna ska ta
Vår eminente ordförande
Henrik Bratt i en stilstudie. vägen någonstans och vilket trick som kommer att göras på de olika räcken (rails),
FOTO: Karin Persson
kanter (curbs) och trappor.

Pontus kollar läget
FOTO: Henrik Bratt

Vi tackar Söderhamns Skateboardförening för att vi fått prova på och nu hoppas vi att det gav lite blodad tand. Skateparken
finns alltid öppen och under varma sommarkvällar är det nästan alltid någon som åker bräda, så tveka inte att åka dit och
fotografera igen.
/Henrik Bratt

Konst på bräda
FOTO: Karin P.

Lars Pudas, Karin Persson, Kalle och Maj Nordgren i aktion under
FOTO: Henrik B.
aktion och högra bilden visar också hur det kan gå… FOTO: Henrik B.

Resumé från Galleri MAZARIN om läget:
- Just nu står det mesta på paus
- Under sommaren är CFL stängt
- Café Neon öppnar eventuellt igen den 3/8
- Info kommer om planerade utställningar som inte blivit av under våren
Senaste utställningar: Thomas Wågströms ”På jobbet” och Göran Wagneklevs ”Franska kort”
Nästa utställare från augusti blir Ingrid Thim, som är beredd när corona-läget lättat
En HÖSTSALONG planeras där alla inbjuds att delta på temat "Mitt Söderhamn"
En jury väljer sedan ut ett antal bilder till dennna SALONG lagom till Söderhamns 400 årsjubiléum
Någon form av utmärkelse eller pris är också tänkt
VÄLKOMMEN ATT VARA MED I MAZARINS ARBETSGRUPP OCH JOBBA FÖR ETT UNIKT FOTOGALLERI I
SÖDERHAMN, ELLER STÖDJA OSS MED DIN MEDLEMSAVGIFT
/Styrelsen
Helena Hägg ordförande, Anna Håkansson sekreterare, Maria Rönnbäck kassör, Marie Näslund utställningssamordnare

2021 blir ett jubiléumsår, 40 år sedan Galleri MAZARIN startade!
Söderhamn har det enda fotogalleriet i Sverige, ja kanske i världen, som så gott som oavbrutet visat fotokonst med nya utställningar varje månad året om (undantaget ev. semesterstängning)

Bli MAZARIN-medlem!
Sätt in Din årsavgift 100 kr på pg 40 24 09-7, Ange namn, postadress, telefon och e-postadress
Anmäl ditt intresse till ordförande Helena Hägg 070-9421887 eller info@gallerimazarin.se
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KLUBBMÄSTERSKAPET 2019
SKK-medlemmar! Torsdag 5:e december har vi höstterminens sista möte och det får ni inte missa. Tuija Andersson, jury i Klubbmästerskapet redovisar resultatet i de tre klasserna och berättar sedan om sina fotoresor till USA, Island och Patagonien. /Henrik

V

i svarade upp på Henriks uppmaning ovan och denna gång höll vi till
I Bergviks industrimuseum. En trivsam lokal full av intressant industrihistoria.
Program och bilder på övre planet.
Klubbmästerskapet hade bedömts Tuija
Andersson. Efter en presentation av sig
själv redovisade hon sin syn på våra bilder.

FOTO: Sture Claesson

Tuija: ”2013 blåste jag liv i mitt fotointresse och ville förkovra mig med veckolånga och arbetskrävande resor och
fotoseminarier”. Tuja visade också
många fina bilder från sina fotoresor till
USA, Island och Patagonien. Sedan fick
vi höra Tuijas tankar om våra bilder och
resultatet i de tre klasserna.
Resultat:
Monokrom påsikt
1:a Sture Claesson ”Hemma hos Hasse”
2:a Robert Agius
3:a Camilla Bergström
Hedersomnämnande: Anita Östlund
Färg påsikt
1:a Christer Grehn ”Nyutflugen flugsnappare”
2:a Anita Östlund
3:a Kalle Nordgren
Hedersomnämnande: Anita Östlund

Christer Grehn , klubbmästare i färgklassen, tar
emot diplom och prispengar av Kalle Nordgren.
(Foto från hemsidan)

Digital
1:a Robert Agius ”I nöd och lust”
2:a Camilla Bergström
3:a Marie Nordström
Hedersomnämnande: Christer Grehn
FOTO: Sture C.

Därefter var det fika, gröt och skinkmacka,
och lotteri en trappa ner.

FOTO: Christer G.

Jury Tuija Andersson t.v. avtackas av Maj Nordgren, med en Årsbok och en blomsterkvast .
(Foto från hemsidan)

FOTO: Robert A.
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Forts. fr. sid. 4
...ytterligare några frågor och beslut från årsmötet i januari.

När verksamheten i en förening börjar stagnera och inte får det gensvar hos medlemmarna som är önskvärt,
måste man ju förändra och söka andra vägar. Ett par exempel, som pekar på det, är de två välskrivna genomtänkta motionerna, som presenterades på årsmötet i januari. Läs och begrunda och kom gärna med
ytterligare synpunkter till styrelsen. Motionerna verkställdes av årsmötet.
Två motioner på årsmötet.
1. Bildkvällar i Söderhamns Kameraklubb

Klubbmästerskapet i Söderhamns Kameraklubb, som anordnas i slutet av
höstterminen har generellt sett ett större
tävlingsdeltagande samt högre medlemsnärvaro varje år. Höstterminen har en
intensivare tidsmässigt tät tävlingsperiod
med Triangelknäppen, Hälsingemästerskapet samt Klubbmästerskapet som sammanfaller inom en kortare sammanhängande tidsperiod jämfört med vårterminen
något mer utspridda tävlingar.

Bildkvällarna i Söderhamns Kameraklubbs
verksamhet har sedan ett par år haft ett
lågt medlemsdeltagande, varav de flesta
deltagarna är ledamöter i styrelsen, trots
att programpunkterna varit givande och
intressanta. Planering av bildkvällar kräver
ett stort engagemang av styrelsen samt av
interna eller externa föreläsare som förMitt förslag med denna motion är att Söbereder sitt program.
derhamns Kameraklubb förlägger KlubbMitt förslag med denna motion är att Sö- mästerskapet till slutet av vårterminen *)
derhamns Kameraklubb fr o m hösttermi- och lägger Kollektionstävlingen som en
nen 2020 avvecklar bildkvällarna i det
separat klass i Klubbmästerskapet istället
format de organiseras idag och istället
för att vara en separat tävling och att det
ersätter bildkvällarna med workshops,
i samband med detta överlåts till styrelsen
fotoutflykter, separata studiecirklar med att besluta om kollektionsklassen ska vara
foto- och/eller bildrelaterat innehåll ba- påsiktsbilder eller digitala bilder. På så sätt
serat på medlemmarnas intressen, önsbibehålles möjligheten för fotograferna
kemål och eget engagemang.
att på våren testa sina kollektioner inför
Kalle Nordgren. höstens Hälsingemästerskap, Klubbmästerskapet hamnar i en mindre tävlingsintensiv period med sannolikt fortsatt högt
2. Tävlingsverksamheten i Söderhamns
deltagande och större fokus kan vid deKameraklubb
cembermötet läggas på resultatet av
Kollektionstävlingen i Söderhamns KaÅrets Fotograf samt på någon intressant
meraklubb, som anordnas på våren, hade inspirerande programpunkt inför juluppe2019 ett lågt tävlingsdeltagande och en
hållet.
Kalle Nordgren.
ännu lägre närvaro då tävlingsresultatet
*)
preliminärt framflyttat till september p.g.a.
presenterades. En sådan tävling kräver
corona.
detta till trots ett stort engagemang av
tävlingsledare, styrelse för att organisera
Verksamhetsplan för Söderhamns Katävlingen samt av extern jury för bildbemeraklubb gällande år 2020-2021
dömning.
Ur verksamhetsplanens 16 punkter kan
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framhållas följande:
- Inga ändringar beträffande Mötesschemat.
- Redaktör till medlemsbladet Reflexen
ska sökas så att klubben i någon form kan
behålla denna informationskanal.
- Aktiviteter skall ordnas, där t ex bildkvällar, temakvällar, studiebesök, utbildningar
eller workshops genomförs där bilden är i
fokus.
- I Månadens bild, som anordnas varje
månad om den inte ersätts av annat inslag, kan förutom omröstningen en person utses för att vid mötet dela med sig av
sina tankar om valda bilder, även Hedersomnämnande bör förekomma.
- Klubben deltar i Triangelknäppen tillsammans med Bollnäs och Alfta-Edsbyns fotoklubbar.
- Förutom klubbtävlingarna Månadens
bild Kollektionstävlingen och Klubbmästerskapet finns de större individuella tävlingarna Hälsingemästerskapet samt
DIFO´s och RIFO´s olika salonger.
-Klubben ska vara öppen för att deltaga i
någon form vid kommunens 400-årsjubileum.
- Klubben ska 2 ggr per år ha en utställning på Söderhamns biblioteks ”Vita Väggen” där klubbmedlemmars bilder visas
för allmänheten.
- Klubben är under höstterminen 2020 i
tur att arrangera Hälsingemästerskapet.

RIFO
2020
GRATTIS Anita Östlund och Lars Pudas till framgångarna i årets RIFO!
Anita för 2 diplom i digital klass enstaka bild, Rödhake på en gren och Blåvinge på en ört, i konkurrens med
1442 inlämnade bidrag varav 15 erhöll diplom. Inte fy skam!
Lars för diplom för sin kollektion ”Får” i digitala klassen. Bland 284 inlämnade bidrag erhöll 10 diplom. Inte
illa det heller!

RSF Utmärkelse
till Björn Wiksten
RSF Utmärkelse tilldelas för framgångsrikt
deltagande i av RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar. • Riksfotoutställningen • RSF Klubbtävling • Från och med
2019 räknas även Nordiskt Fotomästerskap
in.
Den som tilldelas RSF Utmärkelse erhåller
kavajnål samt diplom.
ARSF - Artist Riksförbundet Svensk Fotografi
har 2020 tilldelades bland andra Björn Wiksten, Söderhamns Kameraklubb, GRATTIS
Björn! (Björn är även medlem i SKK).

Se RSF:s hemsida för fullständiga bestämmelser:
https://www.svenskfotografi.org/
medlemsservice/rsf-utmarkelse.

stämma RIFO hållits, arrangerad av
någon villig fotoklubb.
”Riksförbundet Svensk Fotografi Sve- Söderhamns Kameraklubb, som starriges Fotoklubbar”, förkortat RSF,
tade 1957, har hittills arrangerat RIFO
bildades 1946. Den äldsta fotoklubtvå gånger, 1987 och 2007, vid klubben ”Fotografiska Föreningen i Stock- bens 30- respektive 50-årsjubiléum.
holm” startade redan 1888, sedan
Om detta kan man läsa i ”Jubiléumskom ”Göteborgs Fotografiamatörsäll- reflexen” 1987 och 2007, som finns i
skap” 1890. Fotoklubbar växte fram
vårt bibliotek.
efter hand i Sverige.

Lite RSF-historia...

I Söderhamn startade 1945 en klubb
med namnet Söderhamns fotoklubb.
Ordförande var Civilingenjör Tage
Sunnberg och sekreterare Inköpschef
Gösta Engstedt, Fack 117 Sandarne.
Det kan man läsa i Fotografisk Årsbok
1949 (finns i klubbens bibliotek i
klubblokalen). 1949 hade Söderhamns fotoklubb 36 medlemmar.
Den upphörde 1952.
På riksplanet utlystes årliga fotostämmor. Tidskriften ”Nordisk Tidskrift för Fotografi”, som fanns åren
1917-1965, var en sammanhållande
länk i verksamheten. 1945 fanns 70
fotoklubbar i Sverige och vid stämman det året bestämdes att ett Förbund snarast borde bildas med en
förbundsstyrelse för hela Sverige och
sedan 1946 har en årlig riksfoto11

På RIFO 2007, vid banketten på Cfl, fick Sten
Nolin, Mats Holm, Birgit Lundgren och Torne
Rösth mottaga RSF:s förtjänsttecken av dåvarande förbundsordförande Bo Cederwall.

I dag finns 150 klubbar anslutna till
RSF och tillhör något av de 8 distrikt
som Sverige är indelat i.
SKK tillhör Mellannorrländska Distriktet, MND, som omfattar Hälsingland, Medelpad, Ångermanland,
Jämtland och Härjedalen.
/Sture

Lördag den 27 september 1975 var vi ett gäng från Söderhamns Kameraklubb som samlats för att ägna
dagen åt att dokumentera vår stad Söderhamn.
Nederst: Per-Håkan Laurin, Leif Eriksson och Mats Holm. Därbakom: Arne Olofsson, Bengt Ahl, Sven Tegelberg och Sture Claesson och överst Anders Nilsson och Krister Andersson. Johan Gotting anslöt senare.

H

är samlar vi oss nu inför uppgiften, på trappan till tidigare
Centralskolans matbespisning. Då låg den i källarplanet och
ovanpå låg gympasalen. 1971 byggdes nya Norrtullskolan med
ny fin skolbespisning. Nu hade här i källaren inretts ett stort fotolabb med ljussluss sex förstoringsapparater, ett rum för filmframkallning, ett för smalfilm och ett rum för ateljéfoto plus
ytterligare två rum att disponera. Det var tack vare den nya satsningen på skolans ”fritt valt arbete” och foto två timmar i veckan fick jag ta hand om.

Därmed kunde vi också ha klubbens månadsmöten här och det
hade vi tre år, 1975-77. Jag var ordförande då.
Den här dagen hade vi delat upp Söderhamn mellan oss i
olika områden:
Sjukhuset, Åsgården, Centralstationen, Polisen, Handel i affärer
och på torget, IP (det var idrottstävlingar denna dag), på Kvarnen var det utställning, Biljarden i Cityhuset, Trafik- och kvällsbilder blev det också…

I

augusti 2019 ringde
en kille från Värmland. Han hade sett
denna bild på nätet.
Han berättade: ”Jag
äger denna raggarbil i
dag” och han ville att
jag skulle skicka bilden.
Resultat: ”Hej Sture, Tavlan hänger nu på mitt kontor. Trevligt
att se den varje dag och få en att tänka på annat än jobb.
Ha en bra dag! Och tack för bilden!
Det vore förresten kul att leta upp alla ”gubbar” som satt i bilen
då, köra upp bilen till Söderhamn och ta en ny bild på samma
ställe. Jag har pratat med killen som ägde bilen på bilden redan,
men inte om denna idé. //Lars Wackelin”

N. Hamng, kv. Alen och i bilen fr.v.: Lars-Olov "Fissan" Lindberg Sandarne (Chevans ägare), Peter "Budda" Sjöholm, Hasse Wahlström,
Christer Bäckström, Christer Sandström och Magnus Leek (chaufför).
FOTO: Sture Claesson
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Jourhavande polismännen Janne Högström (har varit med i SKK)
och Yngve Allard.
FOTO: Leif Eriksson

SIF:s klubbmästerskap på då Nya IP, som låg i östra ändan av Norrtullsgatan. Segrarinna Anna (gift Wernersson). FOTO: P-H Laurin

D

et blev en utställning på 40 bilder, förstorade och monterade, men alla i gruppen blev inte representerade. Att
få fram bilder på den tiden krävde rätt exponering, filmframkallning och kopiering, det fanns många fallgropar att hamna i.
Texten på bilderna har kommit till i efterhand eftersom vi inte
var så noga med det då, dumt nog. På ett par bilder är namnet

på fotografen också osäkert men det vi är säkra på är att så
här såg det ut i Söderhamn för 45 år sedan!
Vi skulle ju kunna dela upp bilderna mellan oss och gå ut på
stan, leta upp samma plats och ta motsvarande bild, även om
det kan bli svårt. En utmaning, men en ganska lockande uppgift, eller hur?
/Sture
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KALENDARIUM
- hösten 2020, preliminärt, uppdateringar kommer efter hand, med plats för anteckningar datum
Juni
30
Aug
Sep 3 alt. 10
17
24
19

aktivitet
Ev. vårutflykt
Årsboken

Månadsmöten och bildkvällar kl.19.00
anteckningar
Om det går att ordna trots corona

Månadsmöte
Bildkväll
DIFO i Sundsvall

Månadens bild program:

Okt 1
15

Månadsmöte
Bildkväll

Månadens bild program:

Nov 5
19

Månadsmöte
Bildkväll

Månadens bild program:

Dec 3

Månadsmöte

Program:

8
22

Senaste datum att ladda upp bilder via RSF:s hemsida

Preliminärt p.g.a. Corona

Ev. ta ut bilder till Triangelknäppen, arr A-E Fk
Inlämning till Hälsingemästerskapet, arr SKK

! ÅRSBOKEN !
Välkommen med dina bildbidrag till RSF Årsbok 2020/2021 senast söndagen den 30 juni.

D

en första årsboken kom 1976. Syftet med böckerna är att spegla RSF-medlemmarnas fotografiska verksamhet under respektive år. Årsboken blir därmed ett tidsdokument för framtiden. Ett mål är att boken
ska innehålla en stor bredd av bild-genrer, så tänk gärna på att skicka in bilder i olika teman och stilar, till exempel: Natur/Landskap, Porträtt, Sport, Abstrakt och kreativt, Arkitektur, Dokumentärt, Vardagsliv, Naket,
Humor, Familj etc…
...kan man läsa på RSF:s hemsida

Poängplockare SKK 2019 blev Robert Agius, Leif Håkansson,
Anita Östlund, Henrik Bratt och Kalle Nordgren med varsina
2 bilder och 1 bild var fick Christer Grehn och Lars Pudas.
Det gav 76 poäng till SKK. Bfk kunde räkna in 58 poäng och AE Fk 31 poäng. Detta blev SKK:s 16:e inteckning sedan 1976.
STATISTIK
antal segrar

under åren

antal möjliga
segrar

procent

SKK

16

1976-2019

44

36

BFK

15

1976-2019

44

34

FOMA

4

1976-1986

11

36

KFK

3

1987-2006

10

30

A-EFK

7

2007-2019

13

54

FOTO: Sture Claesson

Klubb

Martin Brorstad har haft många uppdrag i SKK. 2019 fick han
äran att ta emot LEICA-statyetten. ”Tänk att vi startade detta
1976 och håller på än…”, sa Martin till ”Lajan”, sekr. Bfk...
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Sammanställning och Layout, Sture Claesson

Har du synpunkter på detta
så hör av dig. Material tas
tacksamt emot! /Red.
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230 kr för fullbetalande och
70 kr för studerande och familjemedlem
#soderhamnskameraklubb

Christers Boktips

skrev jag i Reflexen
för ett par år sedan.

Amazing Planet (Filip Kulisev)
Boken är en dokumentation med hänförande bilder av
storslagna naturscenerier och otroliga platser som
världens kontinenter bjuder på. En verklig inspirationskälla för alla som fascineras av naturfotografering. Bilderna talar för sig själva. Boken finns fortfarande att
köpas på www.bokborsen.se
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Avsändare: SKK, c/o Grehn, Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA

...jag blev inspirerad
av alla bilder jag såg”,

