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Nr 2 februari 2018

Segrarbilden i januari ’Månadens bild’ är från Cuba. Fotograf Leif Håkansson. GRATTIS!

VÄLKOMMEN TILL FEBRUARIMÖTET
Torsdag 22 febr. kl. 19.00 klubblokalen BILDA, Kungsgatan 12
PROGRAM:
- Månadens Bild, påsikt med tema ”Vänskap”.
Max 2 bilder/fotograf, startavgift 20 kr
Samla poäng till ”Årets Fotograf” ! (se sid.6)
- DIFO 2017 Vi tittar på någon/några av klasserna
FIKA OCH FOTOPRAT

S t yr e l s e n h a r o r d e t :
del 2

Jag som nybliven vice ordförande heter Mattias
Sundberg och har fått i uppdrag att skriva en kort
presentation till er medlemmar som här följer.

M

itt intresse för foto grundlades nog redan i ung ålder
och både min morfar och far hade foto som intressen.
Min morfar*) var en aktiv medlem i SKK under många år hade
en hel del framgång som amatörfotograf. I mellanstadiet
skaffade familjen en videokamera som användes för att spela in egna filmer tillsammans med min bror och vänner. Filmer med talande titlar som "Terror på landet".
Men det var först i gymnasietiden i Sandviken, som jag började fotografera. Det
spenderades en del tid i skolans mörkrum och med min fars gamla Chinon som jag
vid det här laget hade konfiskerat. Efter skoltiden kom dock fotograferandet av sig
då helt nya intressen tog över.
Mitt fotointresse, eller snarare videointresse, väcktes till liv igen i samband med att
jag började träna multisport. Många timmar spenderades i vår vackra natur och jag
tittade mycket på bilder och videoklipp från tävlingar jag varit med på och som jag
ville vara med på. Jag ville också förmedla vad jag själv varit med om och skaffade
först en GoPro-kamera som fick följa med, men jag ville mer.
Så hösten 2015 införskaffades en systemkamera med bra videofunktioner. Sedan
dess har det blivit en hel del bilder och film, men självkritiken är stor så det mesta
håller jag för mig själv vilket jag försöker råda bot på.
Jag ser fotograferandet som en konstform och har inga problem med att gå lös med
reglagen i Lightroom för att förstärka känslan i bilderna, men jag tycker samtidigt
att den tekniska aspekten av fotograferandet (och filmandet) är viktigt liksom hantverket. Därför ser man mig ofta med manuella objektiv utan autofokus och manuell
exponering.
/Mattias

*) Mattias’ mormor Anna Falk och morfar Martin Falk på Kameraklubbens årsmöte 1975 i
sparbankslokalen mitt emot Bilda.
/Sture
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Bildkvällar
Bildkväll 8:e februari

- text och bild Kalle Nordgren em medlemmar kom till årets första bildkväll där
Lars Wildmarker gick igenom grunderna för bildbehandlingsprogrammet Lightroom. Lars visade hur
han brukar redigera sina färg- och svartvita bilder. Vi
som var där kommer nog att våga dra i några fler
reglage i programmet nu än vi gjort tidigare då vi ser
ett behov av att finputsa våra bilder.
Lightroom är det bildbehandlingsprogram som används mest bland både proffs- och amatörfotografer
idag. Det har många funktioner och är användarvänligt. Naturligtvis så finns det fler bra program man kan använda som till och med kan vara
gratis. Vill man lära sig mer om Lightroom så finns det riktigt bra kurser bl a på moderskeppet.se

F

Nästa bildkväll, 8:e mars. Ta med en eller flera fotoböcker. Vi pratar om böckerna, tittar
på innehållet plus att vi tittar lite mer på klubbens ganska omfattande bibliotek.

DIFO 2018
I år är det Bollnäs Fotoklubb som är på tur att arrangera DIFO för de tio klubbar som finns
i Mellannorrländska distriktet av RSF.
Regler och klasser:
Klass A: Monokrom bild påsikt
Klass B: Färgbild påsikt
Klass C: Digitalt
- Varje medlem har rätt att genom sin klubb lämna in 1-3 bilder i en eller flera klasser.
Motivområdet är fritt och det är enbildsbedömning som gäller.
(Inlämnade bilder får ej tidigare år ha varit antagna i DIFO eller RIFO.)
Bildstorlek mm:
Påsiktsbilder: max 30x42cm, ev. passepartout inräknad.
OBS! en digital bildfil skall medskickas.
Digitala bilder: liggande bild längd 1920 och stående bild höjd 1080 pixlar ca 1500
kB. (Bildfiler i högsta JPG-kvalitet).
Märkning:
Påsiktsbilderna numreras på baksidan med tilldelat nummer inga namn .
Om tveksamt skriv monokrom alt. Färgbild. Vid behov även en pil uppåt för att markera
visningsriktning. Sätt en punkt efter siffrorna, så att ingen förväxling kan ske.
Inlämning:
Senaste inlämningsdag är den 5 mars 2018 till tävlingsledare Lars Wildmarker.
Avgift:
Startavgiften är 50 kr/klass och deltagare. Inbetalning skall ske klubbvis.
(Vill du ej få antagen bild publicerad på MND:s hemsida meddela Urban Rundblom
070-555 11 18 senast 15 april.)
VÄLKOMMEN MED BILDER!
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Januarimötet
På första månadsmötet för terminen träffades 16 medlemmar varav 4 stycken var med
på sitt allra första möte. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna till gemenskapen!

V

år nya ordförande Leif Håkansson hälsade alla välkomna och inledde mötet med lite
information samt visade klubbens hemsida och lite nyheter på den. Denna gång var
det fritt tema för månadens bild, digital bild, och om det inte var ett rekord så var det i
alla fall väldigt länge sedan vi hade 32 st inlämnade bilder. Motiven bland deltagande
bilder var varierande och visar att det finns en stor bredd bland klubbens fotografer. Det
var en jämn spridning av poängen som delades ut så spänningen var stor. Våra nya medlemmar hade också
lämnat in fina bilder
som tog poäng.
1:a plats Leif Håkansson (Vy från
hotell Lido i Havanna, Cuba)
2:a plats Marie
Nordström (Palmitos
Park, Gran Canaria)
3:e plats Lars Wildmarker
(Sundsvallsbron i
soluppgång)
Vi ser nu fram emot
att få se minst lika
många fina påsiktsbilder vid nästa månadsmöte då temat
på månadens bild är
”Vänskap”.
/Kalle Nordgren

En helsida i Söderhamnskuriren!
Fin reklam för vår
klubb!
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Biblioteket
Historisk Premiär för utställningar på bibliotekets “Vita vägg”!

för att hänga bilder på hyllgavlar så har vi nu fått möjlighet att visa bilder på
I stället
en bättre plats på biblioteket. Sju medlemmar fyllde väggen vid denna historiska
händelse för Söderhamns Kameraklubb. 5 - 17 februari hänger bilderna och fler söderhamnare och andra får se vad Söderhamns Kameraklubb kan.
Välkommen nästa gång du också!
Bokade perioder för bildhängningar på “Vita väggen” är:
Vår: 5-17/2, 21/5-2/6,
Höst: 17-29/9, 19/11-1/12
Lars Wildmarker är ansvarig för bibliotekshängningarna.
Sture Claesson, Leif Håkansson, Magnus Baglien, Lars Pudas, Kenneth Andersson, Lars Wildmarker, Maj Nordgren -ej med på bilden- har slutfört hängningen.
FOTO: Kalle Nordgren

Fotomässan
Fotomässan den 9-11 mars i Älvsjö.
Under tre dagar får du uppleva en fotofest fylld med inspiration, produktnyheter,
utställningar och fina seminarier!
Söderhamns Kameraklubb är också där! Som vi berättat tidigare har klubben erbjudits
5 meter utställningsvägg. 4 el. 5 medlemmar har tackat ja att visa några bilder.
Fredag morgon åker vi ner och hänger bilderna och söndag em tas bilderna ner.
Kan finnas plats för någon mer intresserad. Hör av dig till Leif i så fall!

IN MEMORIAM
ett par månaders tid har fyra tidigare mångåriga kameraklubbsmedlemmar
I nom
avlidit, som vi ’gamla’ medlemmar minns, nämligen:
12/12 Gunnar Elvenfalk. Dokumenterade flitigt Söderhamn. Var med på ”Knäppt”.
23/12 Rolf Helsing. Var med redan när vi höll till på Skytten.
20/1 Agneta Bernström. Stödmedlem i många år, eftersom hennes pappa Rolf var
med och startade SKK.
7/2 Åke Ågren. Mångårig medlem och naturfotograf, expert på blommor och lavar.
Vi lyser frid över deras minne. /Sture Claesson
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Vår studio
Lördagen den 27:e januari hade SKK’s medlemmar möjlighet att få en guidad
tur i vår fina fotostudio.
Fyra nyfikna deltagare dök upp och fick av Björn Wiksten, en flitig användare av studion, under två timmar lära sig grunderna i hur man tar bra studiobilder.
Vi fick testa att rigga upp bakgrundsfond och blixtar, det finns flera att använda, samt
tips om hur man bäst använder
dessa med tillbehör och hur man
ställer in kameran beroende på
vad man ska fotografera.
Ett bra tips som man kanske inte
alltid tänker på vid blixtfotografering är att vita väggar och tak
kan reflektera ljus riktigt bra om
man har en blixt på kameran
som kan riktas, användbart även
utanför studion.
Vi tackar Björn för en informativ
och bra genomgång som gav en
del fotoidéer till flera av oss som
deltog.
/Kalle Nordgren

Vi lär oss rigga bakgrundsfonden. Maj Nordgren, Björn
Wiksten, Leif Håkansson och Kenneth Andersson.

Vore kul om
det blev en
studiosektion
inom Kameraklubben.
Ta gärna initiativ till en
sådan.
Björn visar blixtfunktioner och Kenneth agerar modell

Bilder: Kalle Nordgren

”Årets fotograf”
NYTT FÖR I ÅR är titeln ”Årets Fotograf”.
Det gäller att samla poäng i ’Månadens Bild’ enligt följande:
1 p för deltagande bild, 5 p till segraren, 3 p till andra plats och 2 p till tredje plats.
Resultatet summerar vi i november.
’Årets Fotograf’ sponsras av
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Kalendern våren 2018:

(Mer information se sid. 8)

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Sture Claesson

Jan

25 Månadsmöte Mån.bild digital. Fritt tema. Inlämning till RIFO.
27 kl 10.00-12.00 Björn Wiksten visar fotostudion
Feb
8 Bildkväll. Lars Wildmarker visar Lightroom (minikurs).
22 Månadsmöte Inlämning till DIFO (dock senast 6 mars).
Mars 8 Bildkväll.
22 Månadsmöte
April 12 Bildkväll ”Lightroom avancerad” m. Mattias Sundberg
22 DIFO i Bollnäs
Månadsmöten
och bildkvällar
26 Månadsmöte Inlämning tilll Kollektionstävlingen
börjar kl. 19:00
Maj 4-6 RIFO, ”SM i FOTO” i Sundsvall.
17 Bildkväll
FAMILJE/VÅR-UTFLYKT
31 Månadsmöte Resultat kollektionstävlingen
Kom med förslag:
Juni
? Vårutflykt ?
Utflyktsmål? När?
Vår-eller Höstutflykt?

Kassören saknar fortfarande några Medlemsavgifter 2018!
220:- för fullbetalande medlem och 60:- för studerande
och familjemedlem.
Plusgiro 66 99 43 - 3 el. swish 123 514 75 66 ”medlemsavgift”

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

Leif Håkansson
072-350 91 57 leif.h@kanson.se
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
Lars Wildmarker
070-539 67 44 larswildmarker@gmail.com
Lokalansvarig
Styrelsen,
Tävlingsledare
Sture Claesson 0270-416 13 och Lars Wildmarker 070-539 67 44
Revisorer
Martin Brorstad, Björn Wiksten Revisorsuppleant Mats Holm
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

alla märken
Öppettider:
Mån-Fre
07.00-16.30
Lunch 12.00-13.00

Gynna våra annonsörer — Handla i Söderhamn
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Avsändare: SKK, c/o Grehn, Hägnavägen 19, 826 62 NORRALA

Reparerar
o Servar

