ÅRSMELDING 2021 DRØBAK FOTOKLUBB
Drøbak Fotoklubb ble stiftet i 2010.
Drøbak Fotoklubb er medlem av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)
Klubbens betalende medlemmer pr 31.12.2021 var 56
mot 50 betalende medlemmer pr 31.12.2020

STYRET
Styret har i 2021 bestått av:
Leder: Ricardo Rodrigues
Nestleder: Tommy Edvardsen
Sekretær: Irene Kalvøy
Kasserer: Arild Johnsen
Styremedlem/Turansvarlig: Lennart Carlsson
Styremedlem: Jan Fuglseth
Varamedlem: Tom Thomassen
Varamedlem: Torstein Gleditsch
ANDRE TILLITSVALGTE:
Revisor: Nina Nesse
Valgkomite: Jon Landvik
Valgkomite: Harriet Skogen Gleditsch

AKTIVITETER
DFK har vært en aktiv klubb gjennom hele året. Under en kort, åpen periode, hadde vi åpent
på Bytingstua med fysiske møte der, samt at vi hele tiden har hatt møter på Zoom, takket
være Torstein Gleditsch.

KURS/FORELESNINGER
Pga Coronaen, har vi ikke hatt fysiske kurs. Men vi har hatt en del foredrag på Zoom.
Jon Landvik begynte året i januar med å snakke om programvaren «Topaz Labs
programvare», introduksjon til programmet, samt erfaringer.
I mars ble vi var invitert med Moss Fotoklubb:
Ronny Østnes: «Kameraet – fotografens invitasjon til livet»
I mars hadde vi foredrag med Ari-Matti Nikula, der vi inviterte Moss Fotoklubb til å være
med.
I mai Øyvind Antonsen:
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I mai også av Tom Thomassen, fra klubben: «Våtplatefoto»
I juni foredrag med Even Agerup; «Foto opplevelser på Dovre»
I oktober presenterte Torstein «Print- og Trykkvalitet»
også i oktober presenterte Santiago Amengual: «Gatefoto fra Japan»

MEDLEMSMØTE
Vi har avholdt et rent medlemsmøte med referat tilsendt medlemmene, men ellers har vi
hele tiden opprettholdt planen med møter og fotokafèer gjennom hele året.
Sommeravslutning og juleavslutning måtte dessverre avlyses pga Corona.

MÅNEDENS BILDE
Månedens bilde er vårt faste innslag gjennom året. Tross pandemien, har vi har vi hatt
innlevering av månedens bilde 10 ganger også i år. Med litt vekslende deltagelse. Temaene
har vært varierte, med avstemming av medlemmene. Bildene har også dette året vært uten
tidsbegrensning.
Jan Fuglseth har ledet møtene på zoom, med presentasjon av bildene fra 10. til førsteplass.
Ved presentasjonen har medlemmene hatt gode samtaler fototeknisk, for eksempel
komposisjon, farger og tolkning av tema
Vinnerbildene 1.-3. plass, blir printet ut av Torstein Gleditsch og innrammet med
passepartout hos Creative Galleri &Rammeverksted i Drøbak.
Vinnerbildene 1 – 3 av «Månedens bilde» blir først hengt opp i foajeen i Drøbak Kino og
deretter på Drøbak Amfi. Pga Coronaen er vi blitt hengende etter i denne prosessen.
Det er Tommy, Lennart og Ricardo som henger opp disse. Vinnerne får bildene inkludert
passpartout til odel og eie.

ÅRETS FOTOGRAF
DFK gir vinnerne av «Månedens bilde» poeng for hver plassering. Den fotografen med flest
poeng blir «årets fotograf»
Jon Landvik ble kåret til «årets fotograf» i Drøbak Fotoklubb 2021 – han ble hedret med
blomster og diplom.
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NSFF ÅRLIGE KONKURRANSER
DFK er medlem av NSFF, som arrangerer NM i foto vår og høst.
Klubben har medlemmer som har deltatt med flott resultater.
NM VÅR:
Antall antatte: 23
4 - Ragne Borge Lysaker
3 - Helge Markussen
6 - Tommy Edvardsen
1 - Gro Korsmo
2 - Jon Landvik
2 - Torstein Gleditsch
3 - Jan Fuglseth
1 - Harriet Skogen Gleditsch
1 - Irene Kalvøy

NM HØST:
Antall plasseringer: 1
2.plass til Tom Rolf Ingebretson
Antall hederlig omtale: 2
1 - Tom Rolf
1 - Tommy Edvardsen
Antall antatte: 27
4 - Tom Rolf Ingebretson
4 - Tommy Edvardsen
3 - Ricardo Rodrigues
3 - Ragne Borge Lysaker
8 - Jon Landvik
1 - Jan Fuglseth
3 - Helge Markussen
1 - Gro Korsmoe

ÅRBOKA NSFF 2021
Antall deltagelser, ikke kommet ut enda

ÅRBOKA NSFF 2020
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Antall deltagelser: 5

ÅRSKALENDEREN TIL BLOMSTERRINGEN ble også i år en suksess, med flotte
bilder til hver måned. Dette er vår største inntektskilde, så vi er glade for at dette er en årlig
happening og at medlemmene slutter opp og sender inn sine beste «glansbilder» slik at
juryen kan velge de beste.

DFKs MEDLEMSGALLERI
Pga coronaåret har klubben ikke hatt bildene hengende på kinoen. Vi vil fortsette med
medlemsgalleriet når verden åpner igjen og det kan komme folk på kinoen.

JUBILEUMSPROSJEKTET 2020 med samarbeid mellom Follo Museum
og Drøbak Fotoklubb
Pga Coronaen, ble dette gjennomført i 2021.
Aluminiumstrykk med bilder fra Drøbak tatt av medlemmene, ble hengt ute ved Velhaven i
Drøbak for offentligheten til å se. Første del ble hengt ut før sommeren, den andre etter
sommeren. Vi fikk en del fine kommentarer og spørsmål om salg av bilder.
På Follo Museum ble det hengt opp bilder fram til sommener og tilbud om å henge opp en
omgang til, noe som ble gjort og de hang fram til 2022.

HØSTTUR for medlemmene (m/følge)
Turen i år gikk til Dovre, 16. - 19. september.
18 personer (15 medlemmer+3 følge) var med på turen. Programmet var bla å fotografere
moskus, elg, landskap og fugl.
Været var bra, selskapet var inspirerende, beliggenheten og nærområdet flott og vi hadde to
foredrag mens vi var der.
Foredrag med Ole Thøring. På lørdag fikk vi besøk av Stjørdal Foto.
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LOKALER
I år har vi vært på Bytingstua så fort det ble åpning, samtidig har vi tilbudt møtene på Zoom
for de som ikke ville/kunne komme dit.
Vi gleder oss til å kunne gjenoppta «fysiske» møte, ta opp igjen samarbeide med kinosjef Pål
Andersen og kommunen, som vi har god kontakt og et godt samarbeide med.
Vi gleder oss også til å fortsette det gode samarbeidet med senterleder Ragnar Sørlie på
Drøbak Amfi.
Vi håper at 2022 blir det året vi kan glede oss til å møtes fysisk og kunne gjenoppta møter,
kurs og foredrag også på Bytingstua.

For styret
Ricardo Rodrigues
Leder
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