
Medlemsmøte Eidsvoll Fotoklubb 06.04.2017 

Sted: Røde Kors Huset 

Kl: 19.00 

15 Stk. oppmøtte 

 

Startet møte med info fra Petter Gundhus fra Gundhus printtjenester. 

Han leverer printtjenester som : 

• Skanning av gamle bilder 

• Print på plakat, tapet, lerret, diverse fotopapir 

• Han kan printe opptil 112 cm. Bredde 

Han jobber mot bedrifter, fotografer og fotoklubber. Og tar også oppdrag innen skolefoto og boligfoto. 

Tips til å sende store filer på epost: Bruke Filemail.com – velge hvilken epost du skal sende fra og til . 

Fotoutstilling: 

Vi har fått innbydelse til å ha sommerutstilling på Galleri Festiviteten i 3 mnd. I sommer 

1 juni – 30 August – Vi har hele lokalet i 2 etg. Til disposisjon 

Vi skal dele opp så hver fotograf får sin bit. 

Start å tenke bilder, da det går fort mot utstillingsdato. 

Det blir en salgsutstilling, så vi skal snakke med Galleriet om hvordan vi skal gjøre dette 

- Henge opp flyers med logo til siste helga, som vi da gjør til fotoklubbens egen fotoutstilling i stedet for 

utstsillingen på samfunnet. 

 

Tips: 

Utstilling jessheim – Einar Sira åpner 29 April (gratisutstilling) – Morten Kroghvold åpner utstillingen 

WWW.photographer of the year på Hadeland Glassverk – 6 Mai – 20 august (mulig klubbtur hit i sommer?) 

Høvikodden – Kåre Kirvijärvii – sort/hvitt fotokunst – Åpnet Nå 

 

Tur/spontantur til Østensjø- De som vil være med møter opp ca kl 11. onsdagen før påsken. 

- Igjen – vi må få til å få bilder med i årboka til NSFF- markedsføre klubben 

 

Fotokonkurransen: 

-Portrett Negative følelser- Sort/hvitt 

- 6 bilder med i konkurransen denne gang – Jeanette S. Johansen vant denne runden- bilder blir lagt på Nettsiden 

til klubben. 

 

http://www.photographer/


 

Bjørn Roar Valvik hadde innlegg om NSFF: 

- Snakket om Nasjonale og internasjonale fotokonkurranser og hvordan man finner de og blir med på de. 

- Nasjonale fotokonkurranser finner man gjennom NSFF 

- FIAP – Her finner man konkurranser over hele verden. (oversikt) 

- Man kan samle poeng for bilder som får poengscore i enkelte konkurranser (da kan man få en utmerkelse 

ved oppnådde poengsummer. 

- Man kan melde seg på som klubb, eller som enkeltperson, og det koster noen euro og være med. 

- Åpne klasser er greit å melde seg på man har normalt 4 bilder pr. klasse 

- Noen lager kataloger som du får tilsendt hjem. 

- Årboka til NSFF- her kan man sende inn som klubb eller enkeltperson 

- NM i foto er det frist allerede 15 april, ellers er det en annen konkurranse som har frist 24 Mai 

- Gevinstene er bra, om du gjør det bra. 

Vidar Olsen AFIAP- Norge 

Kan komme til fotoklubbmøte i september hvis det er ønskelig, og snakke om hvordan bilder bedømmes i 

konkurranser, og hva de ser etter når de bedømmer. 

Han sitter selv i juryer som bedømmer bilder. 

 

Klubben oppfordres til å delta i noen konkurranser, enten som klubb, eller som enkeltperson. 

Interresserte i dette er Jeanette, Bjørn Roar, Hallgeir, Thomas, øystein rune hansen 

 

Slutt 21.30 


