
 

Fotobok 
 

   

DFK inviterer alle medlemmer til å delta med egne bilder i en 
jubileumsbok for å markere at vi er 10 år i 2020! 

DFK skal feire at klubben ble stiftet for 10 år siden. Vi ønsker å markere jubileet på forskjellige måter i løpet av 
året. Blant annet har vi lyst til å lage en fotobok der alle klubbens medlemmer bidrar: Alle medlemmer inkluderer 
også de som av forskjellige grunner ikke har vært så aktive den siste tiden, de som kommer innom av og til, og de 
som deltar ofte. 
 
Ideen er at jubileumsboken skal vise bredden av fotointeressen i DFK, at den kan bli en historiebok, og et flott 
minne for alle medlemmene. Fotoboken skal foreligge til årets medlemsutstilling i oktober.  

Beskrivelse av fotoboken 
 

 

 

Fotobok-komiteen består av: Harriet Skogen Gleditsch, Grete Wetlesen, Grethe Tangberg og Kari Skodvin. Vi skal 
gjøre alt vi kan for at fotoboken blir et jubileum verdig – inkludert ditt bidrag, naturligvis ;-) 
 
Vi tenker oss at boken er i tilnærmet A4-breddeformat, den skal ha stiv perm og halvblankt papir. Den skal ligge 
flat og åpen på bordet når den er oppslått. 
 
Hver deltaker får fylle ett oppslag, dvs. to boksider, med inntil (=maks) fire bilder. Teksten på disse oppslagene 
blir kun: sidetall, fotografens navn og tittelen på hvert bilde.  
Boken får en innholdsfortegnelse med fotografene sortert alfabetisk med sidetallet for deres oppslag. 
 

Deltakeravgift – og pris per bok 
Hvert medlem som bidrar i fotoboken, forplikter seg til å kjøpe minst ett eksemplar. Det er «deltakeravgiften». Ut 
over dette, kan hvert medlem bestille flere bøker. De blir flotte gaver. 
 
Prisen på boka avhenger av sidetallet, som igjen vil avhenge av antall bidragsytere. Vi satser på en pris rundt 400 
kroner. For at dette skal bli noe av, må minst 25 medlemmer gi bindende tilsagn om å levere maksimum fire 
bilder. 

Påmelding før 31. januar 2020 
Vi oppfordrer varmt til å bli med på dette – det blir et fantastisk minne for alle i klubben! 
Send beskjed om deltakelse innen 31. januar 2020 til Grethe Tangberg: gre-tan@online.no 

 
Etter påmelding får alle tilsendt nødvendige opplysninger om frister, bildeformater, innbetaling, osv.  
Vi røper allerede nå at bildene skal sendes til Torstein Gleditsch: torstein@gleditsch.net før april begynner. 
   

 
Velkommen inn i DFKs jubileums-fotobok 2020! 

   
På vegne av DFK: Styret (pr 2019), Jubileumskomiteen (2019) fotobok-komiteen (2020): 

Harriet Skogen Gleditsch harriet@gleditsch.net 20.1.2020 

 

 


