
Årsmelding 2018 
Drøbak Fotoklubb 
 
Drøbak Fotoklubb ble stiftet i 2010. Klubben hadde 40 betalende medlemmer pr. 31.12.2018 
mot 44 medlemmer pr. 31.12.2017. Drøbak Fotoklubb er medlem av Norsk Selskap for 
Fotografi (NSFF). 
 
Styret  
Styret har bestått av: 
Gro Korsmoe – leder til 06.09.18 
Ricardo Rodrigues – leder ut året 
Trygve Nyland Jensen – nestleder 
Bjørn Ruistuen – sekretær 
Kari Skodvin – kasserer 
Nils Johan Føyn – styremedlem 
Lennart Carlsson – styremedlem og turansvarlig 
Halvor Roxrud – varamedlem 
Jan Fuglseth – varamedlem 
 
Det er avholdt 7 styremøter i løpet av året.   
 
Aktiviteter 
Vi har holdt fast ved den årlige tradisjonen med medlemsmøter og fotokafé annenhver uke 
utenom høytider og sommerferie. 
 
Sommeravslutning og juleavslutning ble holdt på Kumlegården med godt oppmøte. 
Trygve Nyland Jensen har stått for disse arrangementene. 
 
Månedens bilde 
Konkurransen «Månedens bilde» har også i 2018 vært et fast innslag. «Månedens bilde» er 
kåret 10 ganger. Vinnerbildene blir først hengt opp i kino-foajeen og deretter på Drøbak 
Amfi. Torstein Gleditsch har printet bildene, og to grupper fra hhv. Nesodden og 
Drøbak/Vestby har stått for opphengingen begge steder. 
 
«Månedens bilde» er en populær aktivitet. Under de enkelte konkurransene har 8–20 
medlemmer deltatt med fra 20 til 58 bilder. Ut fra totalt antall poengplasseringer gjennom 
året ble Tom Rolf Ingebretson kåret til Årets fotograf i Drøbak Fotoklubb for 2018.   
 
Kurs, foredrag og turer 
Av interne foredragsholdere har Nils Johan Føyn holdt kurs i Photoshop/Lightroom, Tom Rolf 
Ingebretson har holdt kurs i Lightroom (Library-Mobil), og Torstein Gleditsch har holdt kurs i 
bruk av filter, kalibrering av skjerm og bruk av blitz. 
 



Fotograf Henrik Strømstad holdt foredrag om filterbruk i forbindelse med landskapsfotografi, 
som opptakt til en workshop i Grebbestad i Sverige høsten 2018. Her deltok 11 medlemmer 
på en vellykket helgesamling, arrangert av turansvarlig Lennart Carlsson. 
  
I forbindelse med Månedens bilde for juni (gate/natt-fotografering) ble det arrangert en 
utflukt rundt Drammenselva sammen med formannen i Drammen fotoklubb. 
 
To medlemmer fra Drammen Fotoklubb orienterte på et klubbmøte om juryering av bilder. 
  
Jurygruppe 
Nytt av året er at det er opprettet en egen jurygruppe som består av Svein-Tommy 
Edvardsen (leder), Gro Korsmoe, Bjørn Aaslie, Irene Kalvøy og Evgeny W. Kunnikoff, med 
Nina Nesse som reserve. Juryen kom raskt i gang med å juryere 60 papirbilder for Askim 
Fotoklubb. 
 
Medlemsutstillingen 
Medlemsutstillingen ble åpnet 6. desember. I alt 19 fotografer deltok med tilsvarende antall 
bidrag som ble valgt ut av klubbens nye jurygruppe. Lennart Carlsson, Trygve Nyland Jensen 
og Halvor Roxrud sto for opphengingen av bildene. 
 
NM i foto 
I Norgesmesterskapet vår og høst 2018 kom Drøbak Fotokubb på hhv. 25. plass (249 poeng) 
og 29. plass (205 poeng).  

 
Kalender 
Klubben har også i år produsert en kalender for Blomsterringen, med bidrag av tekst og 
bilder fra klubbens medlemmer. Dette representerer en fin inntekt til klubbkassen. 
 
Aktivitet på sosiale medier 
Klubben har en flott hjemmeside der alle aktiviteter, møtereferater og innsendte bilder til 
månedskonkurransen legges ut. Bjørn Ruistuen drifter siden med støtte fra Tom Rolf 
Ingebretson og Jan Fuglseth. Det har også vært god aktivitet på våre Facebooksider, både 
den offisielle og den lukkede. 
 
Økonomi 
Klubben hadde en utgående balanse pr. 31.12.2018 på kr 67 850 og et årsresultat på kr 
18 160. 
 
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 
 
Ricardo Rodrigues 
Leder 

 


