
Drøbak Fotoklubb Årsmelding 2017 

1 30. januar 2018 

 

 

Årsmelding 2017 

Drøbak Fotoklubb 
 

 

 

Drøbak Fotoklubb ble stiftet i 2010. Klubben hadde 44 betalende medlemmer pr. 31.12.2017 mot 41 

medlemmer pr. 31.12.2016. Drøbak Fotoklubb er medlem av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF). 

 

Styret 
Styret har bestått av: 

Tom Rolf Ingebretson - leder 

Trygve Nyland Jensen - nestleder 

Bjørn Ruistuen - sekretær 

Kari Skodvin - kasserer 

Nils Johan Føyn - styremedlem 

Halvor Roxrud - varamedlem 

Håvard Angen Rye - varamedlem 

 

Det er avholdt 4 styremøter i løpet av året. Mellom styremøtene har avklaringer vært gjort pr. mail.  

 

Aktiviteter 
Drøbak Fotoklubb har lagt opp til møter hver uke, og alternerer mellom medlemsmøter og fotokafé 

annenhver uke utenom høytider og sommerferier. I styreperioden er det avholdt 21 medlemsmøter 

og 14 fotokaféer. 

 

Månedens bilde 

Konkurransen "Månedens bilde" er fortsatt klubbens faste innslag. I siste styreperiode er "Månedens 

bilde" kåret 10 ganger. De tre vinnerbildene blir først hengt opp i kino-foajeen og deretter på Drøbak 

Amfi. Torstein Gleditsch har stått for utskrift. Trygve Nyland Jensen har hatt ansvaret for to 

rullerende grupper, som har stått for rullering/opphenging av bildene på begge steder.  

 

"Månedens bilde" engasjerer medlemmene. På de enkelte møtene har 10 – 19 medlemmer sendt inn 

til sammen 22 – 46 bilder. Basert på denne konkurransen utpekes Årets fotograf i Drøbak Fotoklubb, 

som i 2017 ble Tore Johan Birkeland. 
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Turer, kurs og foredrag 

Klubben har gjennomført en fotoutflukt til Oslo, Ekebergparken. 5 medlemmer deltok, og de hadde 

en flott dag. 

 

Nils Johan Føyn og Tom Rolf Ingebretson har kurset i Lightroom og Nils Johan Føyn har holdt foredrag 

om komposisjon. Det har også vært holdt foredrag om "Hvordan lage fotobok" med Ricardo 

Rodriguez og "Visuell kommunikasjon" med Kjell Espeland. 

 

Vi har også hatt en ekstern foredragsholder i løpet av året, naturfotografen Roger Brendhagen. 

Meget vellykket, mange som kom.  

 

Fotoklubben har levert bilder til Prosjekt Rotary Drøbak/sangbok. 

 

Klubben hadde ambisjoner om flere workshops, som ble kansellert p.g.a. for dårlig deltagelse. Vi 

hadde nok litt store ambisjoner. 

 

Kalender 

Klubben har i år også produsert kalender for Blomsterringen. Flere av klubbens medlemmer 

engasjerer seg i dette arbeidet, med så vel levering av tekst og bilder, som kvalitetskontroll 

underveis. Oppdraget ga et flott økonomisk bidrag i år også, som av regnskapstekniske årsaker først 

vil synes i resultatet for 2018. 

 

Medlemsutstillingen 

Årets medlemsutstilling ble valgt ut av en jury som besto av Gro Korsmoe, Nils Johan Føyn, Lennart 

Carlsson og Torstein Gleditsch. Til sammen ble 19 bilder valgt ut. Opphenging ble gjort av Ricardo 

Rodrigues og Svein-Tommy Edvardsen. 

 

NM i foto 

Klubben har vært med i NM i foto i regi av Norsk Selskap For Fotografi (NSFF). Drøbak Fotoklubb fikk 

16. plass i Klubbarbeidet våren 2017 og 18. plass høsten 2017. 

 

Resultat del 1 våren 2017 

I den første av NMs 2 deler deltok 11 medlemmer med til sammen 96 innleveringer: Til sammen 19 

bilder, 1 minuttfilm og 1 dokumentarfilm ble antatt. Dokumentarfilmen ble laget av Tore Johan 

Birkeland, som fikk tildelt pokal for beste debutant i klassen film. Total poengsum for alle 

innleveringer våren 2017 tok klubben til 11. plass av 30 klubber. 

 

Resultat del 2 høsten 2017 

Del 2 høsten 2017 deltok 9 medlemmer med til sammen 95 innleveringer: Ragne Borge Lysaker 

oppnådde 3. premie i tillegg til 14 antatte bilder ble resultatet. Total poengsum for alle innleveringer 

høsten 2017 førte til 16. plass av 32 klubber. 

 

Det har vært godt fremmøte på våre sesongavslutninger; sommeravslutning og juleavslutning på 

Miramar. Trygve Nyland Jensen har stått for disse arrangementene. 
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Presseoppslag og aktivitet på sosiale medier 
Klubben har en meget flott hjemmeside, hvor alle klubbens aktiviteter og referater legges inn. Denne 

er det Bjørn Ruistuen og Tom Rolf Ingebretson som har ansvar for. Vår vanlige Facebookside er også 

blitt litt mer aktiv med 142 likes mot 121 i fjor. Vi har også en lukket Facebookside, kun for 

medlemmene. Denne siden må få en ansvarlig og jobbes mer med. 

 

Økonomi 
Klubben hadde en utgående balanse på kr 32500,49 pr 31.12.2017. 

 

Lokaler 
Drøbak Fotoklubb har siden starten fått benytte Bytingsalen over Drøbak kino til medlems- og 

styremøter. Vi får også henge opp bilder i kino-foajeen og i rommet ved siden av kino-kiosken. Vi 

setter stor pris på dette og takker kinosjef Pål Andresen og Frogn kommune. Vi takker også Drøbak 

Amfi som lar oss få bruke et eget utstillingsområde der "Månedens bilder" blir hengt opp etter at de 

har vært vist på kinoen. Dette har også ført til at Drøbak Fotoklubb har blitt mer kjent i lokalmiljøet. 

 

For styret i Drøbak Fotoklubb 

 

 

Tom Rolf Ingebretson 

Leder 


