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Sandefjord Fotoklubb 

Årsberetning 2019 

Styret i Sandefjord fotoklubb har i 2019 bestått av: 

Verv Navn  
Leder Simen Gjerseth  
Nestleder Joachim Heibø  
Kasserer Bent Sollie  
Sekretær Jørn Tore Røed  
Styremedlem Anne Elise Furustad  
Varamedlem Liv Inger Monsen  
Turgruppe Anne Elise Furustad  
Turgruppe Jørund Solheim  
Turgruppe Siv L. Anthonisen  
Valgkomite Harald Dalseth Meldt seg ut 
Valgkomite Odd Lie  

 

Styret har hatt 3 styremøter i perioden for å gjennomføre driften av klubben og planlegge agendaen 

for klubbkvelder og Fotokafeer. 

Årsmøtet 2019 ble avholdt 11.02.2019 med 24 medlemmer til stede. Dette årsmøtet førte til 

sammenslåing av Sandefjord og Vestfold Fotoklubb.  

I 2019 arrangerte den felles turgruppa med Tønsberg kameraklubb, mange hyggelige turer.  

Høydepunktet for mange var turen i mai til Røros. Videre var vi på turer: i januar, Ølbergholmen, i 

februar, Bugårdsparken, i mars, Karljohansvern, i april, Østensjøvannet, i august Langesund, i 

september, Nissedal, i oktober, Kjærrafossen, i november Stavern, i desember, Julegater i 

Tønsberg. 

Turgruppa jobber videre med å arrangere turer fremover. Det blir lange turer og små dagsturer i 

nærmiljøet.  

Klubben har invitert til 11 fotokafeer i løpet av 2019. Dette har vært et hyggelig samlingspunkt hvor 

folk har kunnes sitte ned slappe av og prate litt om foto. Et av disse ble arrangert på Midgaard 

vikingsenter i Borre. De andre har blitt avholdt på Torp hotell. 

Det har blitt avholdt 9 klubbkvelder i 2019. Det har vært servert kaffe og kaker på samtlige møter. 

14.01.2019 

Rita Bekken holdt et foredrag om mobilfotografering og Instagram. Kveldens bilde hadde tema «Jul» 

Denne ble vunnet av Victor Lindberg. 

11.02.2019 

Klubbkvelden startet med avholdelse av Årsmøtet for 2019. Etter møtet var det tid for kveldens 

bilde. Tema for kvelden var «Fritt Motiv» Dette ble vunnet av Knut Fonn. 

04.03.2019 

Tore Ringdal startet kvelden med å forklare litt om hvorfor han har foto som hobby og viste en del av 

sine bilder og en video fra Tanzania. 

Kveldens bilde hadde tema «Ved kysten». Denne ble vunnet av Jørn Tore Røed. 



 

2 
 

01.04.2019 

Kvelden startet med en fototur i klubblokalets nærområde. Her tok medlemmene bilder, snakket om 

foto og ga tips og råd til hverandre. 

Kveldens bilde hadde tema «Opp ned». Dette ble vunnet av Jan Yngve Rindal. 

06.05.2019 

Simen demonstrerte bruken av L-Bracket som stativ feste og forklarte litt om fordelene med dette. 

Bjørn Haavaldsen fortsatte med å holde et meget engasjerende foredrag om blitz. Han viste hvordan 

man kunne koble opp flere blitzer og justere disse ved radiostyring og tok noen demobilder. Han 

viste også frem en del bilder hvor man kunne benytte blitz på forskjellige måter. 

Tema for kveldens bilde var «Linjer». Dette ble vunnet av Atle Slettingdalen. 

03.06.2019 

Sommeravskutning. Dette ble en kombinert foto og grilltur til Langeby 

19.08.2019 

Høstens første klubbkveld. Dette ble en kombinert foto og grilltur til Stisvannet i Kodal. 

09.09.2019 

Bjørn Haavaldsen holdte et foredrag om hvorfor og hvordan man kan kalibrere autofokusen på 

mange speilrefleks kameraer. 

I etterkant av foredraget svarte Bjørn på en del spørsmål fra salen. 

Kveldens bilde hadde tema «Sommer» Dette ble vunnet av Tore Ringdal 

07.10.2019 

Jostein Øksnes holder et foredrag om Macro stacking og ekstrem macro. 

Han viste bilder av f.eks. insekter med ekstrem forstørrelse 

Han fortalte om forskjellige teknikker og forskjellig utstyr han benyttet 

Kveldens bilde hadde tema «Vått» Dette ble vunnet av Geir Schau Johnsen. 

04.11.2019 

Kvelden startet med et foredrag av May Britt Sørensen: Hvor er nissene når det ikke er jul. May Britt 

holdt et flott foredrag og fortalte litt om bakgrunnen for boken og hva som skulle til for å få denne på 

plass. 

Kveldens bilde hadde tema «Høst». Denne ble vunnet av Geir Schau Johnsen. 

02.12.2019 

Kvelden startet med at Geir Schau Johnsen holdt et foredrag om hvorfor og hvordan han redigerte et 

HDR bilde i Lightroom, samtidig som han viste dette i praksis. 

Kveldens bilde hadde tema «Vann» Dette ble vunnet av Kjetil Øyen. 

På grunn av at dette var årets siste klubbkveld, ble det servert pizza til medlemmene. 

30.10.2019 

Klubben arrangerte et foredrag med Tommy Solberg, alias Villmarksfotografen på Rukla. 

 Han viste mange flotte bilder og forklarte bakgrunnen for bilden og hvordan han hadde gått frem for 

å få tatt disse. 

Foredraget kostet kr 100,- inkludert kaffe og kake. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000885921663&ref=br_rs
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I juli ble utstillingen på Nygård sykehjem fornyet.  

I desember og ut januar hadde klubben utstilling på Hjertnes. Simen stor for utskrifter og montering i 

rammer. 

 

På vegne av Styret 

Jørn Tore Røed 

Sekretær 


