
Årsmelding 2020 DFK 
 
Drøbak Fotoklubb ble stiftet i 2010, og feirer 10 år som fotoklubb i 2020. 
Drøbak Fotoklubb er medlem av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF). 
 
 
Klubbens betalende medlemmer pr.31.12.2020 var 50 
mot 49 betalende medlemmer pr.31.12.2019 
 
 

Styret 
 
Styret har bestått av: 
Ricardo Rodrigues – Leder 
Gro Korsmoe – nestleder 
Grethe Tangberg – Sekretær 
Kari Skodvin – kasserer 
Jan Fuglseth – Styremedlem 
Lennart Carlsson – styremedlem og turansvarlig  
Torstein Gleditsch– varamedlem 
Tommy Edvardsen – varamedlem 
 
Andre tillitsvalgte i DFK: 
Arild Johnsen – Revisor 
Grete Wetlesen — Valgkomite 
Harriet S Gleditsch – Valgkomite 
 
I år har styret gjennomført 7 styremøter. Styret innførte faste styremøter 1 gang i måneden, og før 
medlemsmøtet «månedens bilde». 
 
 

Aktiviteter 
 
DFK har vært en aktiv klubb gjennom hele 2020, på tross av Koronaen /Covid-19-pandemien. 
 
Kurs 
Kurset «Bildeforståelse og motivvalg» med fotograf Henrik Strømstad ble gjennomført med 16 
deltakere og 3 kurskvelder på til sammen 10 kurstimer.  Første kurskveld 8. februar, ble avholdt i 
Bytingstua.  Fra andre kurskveld den 12. mars, fortsatte kurset på internett via 
konferanseplattformen Zoom. Takk til Harriet SG for et godt arrangert kursopplegg, med god 
informasjonsflyt til deltakerne. Vi gir henne en ekstra stor takk for at hun kom med ideen om å 
fortsette kurset som videokonferanse, og fikk oss over på konferanseplattformen Zoom.  Og takk til 
Torstein G for teknisk arrangement via Zoom. 
 
 



Medlemsmøter via internett 
Siden det ble så vellykket å bruke internett til å gjennomføre kurset, valgte styret å satse på 
medlemsmøter via zoom, til det er mulig å møtes fysisk igjen. Torstein Gleditsch har vært teknisk vert 
for møtene gjennom hele året. 
 
Vi har dermed klart å holde fast ved vår årlige tradisjon med medlemsmøter og fotokafe’ annenhver 
uke utenom høytider og sommerferie. En stor takk til Torstein Gleditsch for arbeidet om ligger bak 
zoom-arrangementene. 
 
<<Månedens bilde >> 
 konkurransen har vært et fast innslag. Kåring av <<måneds bilde>> foregår 10 ganger i året.  Tema 
for hver måned i 2020 ble avgjort høsten 2019 via avstemning blant medlemmene.   Styret tok i 
første kvartal en avgjørelse på å la alle innsendinger være uten tidsbegrensning.  
Jan F har ledet møtene på Zoom, med presentasjon av bidragene, topp 10 plassering samt vinnerne, 
og deltakerne har hatt gode samtaler om foto, komposisjon og tolkning av månedens tema osv. Det 
har vært en god oppslutning på disse møtene. 
 
Vinnerbildene 1. til 3. plass, blir printet ut av Torstein Gleditsch og innrammet med passepartout hos 
Creative Galleri & Rammeverksted rammemaker i Drøbak.   
 
Vanligvis blir vinnerbildene for «Månedens bilde» først hengt opp i foajeen i Drøbak kino og deretter 
på Drøbak Amfi. På grunn av Koronaen har DFK ikke hengt opp bilder etter tradisjonen. To grupper 
fra hhv. Nesodden og Drøbak/Vestby har stått for opphenging av bilder begge steder de få gangene 
det ble gjort i 2020. 
 
<<Måneds bilde>> er en populær aktivitet. Konkurransedeltagelse har vært bra gjennom året.  
 
Årets fotograf 2020 
 
DFK gir vinnerne av «Månedens bilde» poeng for hver plassering. Den fotografen med flest poeng blir 
«Årets fotograf» 
 
Jon Landvik ble kåret til en suveren og overlegen seier som «årets fotograf» i Drøbak Fotoklubb 2020. 
Han ble hedret med diplom og avfotografering med god avstand - og applaus på juleavslutningen på 
Zoom. 
 
NSFFs årlige konkurranser 
DFK er medlem av NSFF, som arrangerer NM i foto vår og høst.  
Klubben har hatt medlemmer som har deltatt med flotte resultater. 
 
NM vår: 
Antall Hederlig omtale: 2 til Gro Korsmoe 
Antall antatte 16: (Helge, Tom Rolf, Gro, Jan, Ricardo) 
Delt 7plass til klubben blant 26 klubber. 
 
NM høst: 
Antall plasseringer:(sølv til Jan og bronse til Tom Rolf) 
Antall antatte: 11 (Ragne, Jan, Tom Rolf, Gro) 
Ingen info om klubbplassering i skrivene stund. 
 



Årboken 2020  
(innsendt 31.12.2019) 
DFK deltakelse? 
 
DFK s Medlemsgalleri 
Lennart Carlsson presenterte ideen om et å ha et eget medlemsgalleri i foajeen i Drøbak kino.  Her er 
det plass til 4 fotografer som kan presentere seg og sin stil med 3 bilder hver i 2 måneder på to 
vegger i foajeen. Månedens bilde 1.- 3. plass henger også på en vegg. Lennart C har vært koordinator 
for prosjektet. Koronaen har satt en stopper for tilgangen til Drøbak kino. Vi har likevel hatt flere 
fotografer presentert i år. Klubbens medlemsgalleri fortsetter når det er mulig å gjennomføre. 
 
 
Foredrag: 
 
Klubbmedlem Helge Markussen holdt foredrag med fotografier fra Svalbard. 
 
Magnus Reneflot << Fotorefleksjoner >> 
 
Nils JF <<Gatefoto>> 
 
Torstein << Komposisjon >> 
 
Torstein << Bruk av Blitz >> 
  
 

Jubileumsprosjekt 2020: Dokumentarfoto av Drøbak  
  
Kari Skodvin og Lennart Carlsson fikk i gang et samarbeid med Follo museum og Thore Bakk. 
Målet var å ta dokumentarfoto av Drøbak, og ha de beste trykket på aluminium hengt ute ved 
Velhaven i Drøbak offentlig tilgjengelig for publikum. Pga koronaen ble fristen utsatt, og prosjektet 
med å fotografere fortsetter med frist ut året. 
 
Juryen består av Thore Bakk, Øivind Joar Pettersen og Tommy Edvardsen  
Frist å fotografere var 31.12.2020. 
Frist for å levere er 1 februar 2021. 
prosjektet fortsetter i første kvartal av 2021 
 
På grunn av koronaen ble det ikke foredrag for medlemmene, men vi fikk til 2 torsdagsmøte 
(aug/sept og Okt) ute med tema 
«Dokumentarfoto» ved Thore Bakk. De fremmøtte fikk en kort innføring i hva dokumentarfoto er, og 
deretter gikk de rundt og fotograferte i Drøbak. 
 
Bruk av langlukkertid sammen med Torstein i Drøbak. 
 
 
Kurs 
 



Medlemmene deltok på Workshop ved Nedre Dørålseter Turisthytte i Rondane sammen med Henrik 
Strømstad. I år leide deltakerne hele seteren for å være mest mulig trygg for korona-smitte 
Vellykket arrangert av  Harriet Gleditsch. 
 
 
DFKs juryeringsarbeid 
Juryeringsgruppen vår besto i 2020 av:  
 Tommy 
 Gro  
 Bjørn Aaslie 
 Grethe Tangberg  
 Irene Kalvøy 
De fikk ikke oppdrag å juryere bilder for. 
 

Jubileumsutstilling 2020 
 
Jubileumsutstillingen 2020 ble åpnet 31 okt. I år ble det en todelt utstilling. Del 1 fra 15.10-15.11 
besto av innrammede fotografier fra 23 medlemmer. Del 2 fra 15.11-31.12 besto av deltakernes 
fotografier printet på kapaplater fra Japan foto. 22 medlemmer deltok. Smia var dessverre stengt pga 
koronaen. Det har vært mulig å se bildene gjennom de store vinduene i Smia.  
 
 Ricardo Rodrigues, Kari, Lennart C, Gro K, Tommy Edvardsen. Kjell Espeland, Grethe Tandberg og 
Iren Rodrigues sto for opphengingen av bildene i del 1 og del 2 
 

Kalender 
 
Klubben har også i år produsert en kalender for Blomsterringen AS, med bidrag av tekst og bilder fra 
klubbens medlemmer. 
 

Aktivitet på sosial medier 
 
Nettsiden 
 
Klubben har en flott hjemmeside der alle aktiviteter, møtereferater og innsendte bilder til måneds 
konkurrensen legges ut. Bjørn Ruistuen, Tom Rolf Ingebretson og Jan Fuglseth drifter siden. 
 
FaceBook 
Det har også vært god aktivitet på våre Facebook sider, både den offisielle og den lukkede gruppen 
for medlemmene.  
 
 

Økonomi 
 
Klubben hadde en utgående balanse pr. 31.12.2020 på kr: 85 325,47 og et årsresultat på kr: 
14 493,44,00 



 

10års jubileum 
 
Drøbak Fotoklubb fyller 10 år i 2020 
 
Jubileumskomite ble opprettet i 2019, og besto av Kari, Trygve, Lennart, Halvor og Harriet. 
 
Fotobok 2020 ble gjennomført og levert bidragsyterne i juni/juli. Prosjektet ble ledet av Harriet SG, 
Grete Tangberg sto for innsamling av påmelding oa, arbeidsgruppen for bildene besto av helge T. 
Markussen, Tom Rolf Ingebretsson og Torstein Gleditsch. Korrektur og gjennomgang av innholdet 
generelt ble utført av Grete Wetlesen og Kari Skodvin. Et godt samarbeid på mange fronter gjorde at 
prosjektet ble noe av. Boken kostet 250 kr fordi vi fant et godt trykkeri. 
 

Lokaler 
 
I år har lokalene i Drøbak kino kun blitt brukt første kvartal i 2020 – siste gang 5 mars. På grunn av 
koronaen har lokalene hatt strenge restriksjoner for bruk, eller vært stengt. DFK har valgt å ha 
medlemsmøtene via internett og konferansesystemet Zoom. Det har gått over all forventning. 
 
Vi ser frem til å gjenoppta samarbeidet med kinosjef Pål Andresen ved Drøbak kino og Frogn 
kommune, og kunne ta i bruk lokalene i Bytingsalen over Drøbak kino. 
 
DFK ønsker å takke Drøbak Amfi ved senterleder Ragnar Sørlie som lar oss få bruke et eget utstillings 
område på senteret. Klubben har skiftet ut bilder et par ganger i løpet av året. Vi håper å komme 
sterkere tilbake i 2021 ved at  <<Måneds bilder>> blir hengt opp etter at de har vært vist på kinoen. 
 
 
 
 
For styret 
Ricardo Rodrigues Leder 


