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ÅRSBERETNING OSLO KAMERA KLUBB 2013
1. Oversikt over tillitsvalgte
Styret:
Leder
: Walter N. Dragland
Sekretær
: Vebjørn Svare
Kasserer
: Per-Erik Pedersen
Styremedlem: Christer Bell (fotoleder)
Styremedlem: Frank Evensen (videoleder)
Styremedlem: Rayner Johansen (infogruppa)
Styremedlem: Terje Angeltveit (klubbromsjef)
Fotogruppa:
Christer Bell (fotoleder)
Harald Opheim
Rayner Johansen
Jonas Adolfsen (til august)
Ingunn C. Jensen (fra august)
Tormod Raen
Film- og videogruppa:
Frank Evensen (leder)
Elisabeth Wettre
Grete Berild
Infogruppe (Web, informasjon, PR/Sponsor):
Kristin A. Opdan, Rayner Johansen og Jon Leirdal
Valgkomiteen:
Roy Trondsen (leder), Gunnar Otterbech og Nina Karud
Øvrige verv (valgt av styret):
Konkurranseleder
Konkuranseutvalget
Utleieansvarlig blitzanlegg
Utleieansvarlig mørkerom, studio
redigerings- og skanningsutstyr
Utleieansvarlig skjermkalibrerer
Tur og festkomite:

: Anne K. Westad
: Anne K. Westad og Håkon
Sønderland
: Terje Angeltveit
: Terje Angeltveit
: Terje Angeltveit
: Kari E Espeland
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: Tom Simonsen (leder), Ingunn C.
Jensen, Rayner Johansen og
Christer Bell

2. Styrets virksomhet
Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter.
Styret har fulgt opp klubbens økonomi, samt drift av gruppene i samsvar med
klubbens mål og aktiviteter. Styret har også godkjent Foto- og Film- /Videogruppenes program.
Styret har sendt ut 12 Nyhetsmailer i 2013.
Styreleder har skrevet to informasjons mailer kalt ”Lederens Røst” i 2013.
Styret etablerte i 2013 en rekke nye komitéer for å styrke involvering, engasjement
og for å få flere oppgaver løst i klubben. Dette synes vi at klubben har lyktes med.
3. Statistikk
Medlemsstatistikk
Kategori
2010 2011 2012 2013
Helt betalende
283 292 238 250
Halvt betalende
56
72
68 107
Gratismedlemmer
0
36
23
29
100-kroners
0
0
25
0
Æresmedlemmer
15
16
17
17
Sum
354 416 371 403
Forbundstilhørighet
2010 2011 2012 2013
NSFF
311 364 304 361
NAFF
8
6
9
0
Begge
13
21
22
0
Ingen
22
25
36
42
Sum
354 416 371 403
Oppmøte på klubbkveldene
2012

Video
Foto

2013

Gjennomsnitt
pr møte

Antall
Antall
møter Medlemmer Gjester møter Medlemmer Gjester 2012
2013
10
60
0
10
50
4
6
5,4
30
1273
72
30
1346
63
44,8 46,96
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4. Aktiviteter og planer i klubbåret
Informasjonsarbeidet
Kristin Aafløy Opdan hadde ansvaret for utsending av nyhetsbrev og svart på
henvendelser til klubben. Rayner Johansen tok seg av pr og sponsorer. Han er også
infogruppa sin representant i styret.
Jon Leirdalhar hatt Webmaster-ansvaret. I tillegg til de faste medlemmenes arbeid,
gjør Eli Reinholdtsen en respektabel innsats på facebooksida til OKK. Infogruppa
skal sørge for at følge klubbens strategi på info og sosiale kontakter blir fulgt opp.
Film- og videogruppa
Videogruppa har i de to siste semestre hatt kunstfilm som hovedtema. En av filmene
som ble laget deltok i NSFFs NM i film, og vant og tok gull. Filmen het "Det eneste
sikre er kanskje", med regi av Frank Evensen, og manus av Elisabeth Wettre. I NM
deltok også to andre filmer som videogruppen har laget, hvorav den ene tok bronse.
Den siste filmen var eksempel på en digital fortelling, som er et område hvor stillfoto
og film smelter sammen. Videogruppa ser et potensiale i denne sjangeren, da
klubben også har stillfotografer som ønsker å prøve seg innen denne nye
utrykksformen i grenselandet mellom film og foto.
Det er gjennomført planleggingsmøter for fire nye kunstfilmer. Alle har manus klar,
og det er gjort opptak av to av dem. Alle skal delta i NSFF sitt NM.
Videogruppa har også gjennomført to grunnkurs i videofilming og redigering, ett i april
og ett i oktober.
I høstsemesteret ble et nytt dokumentarfilmprosjekt startet opp. Det er gjort en del
research og planlegging i forbindelse med filmen, og opptakene vil starte så snart det
er gjort avtaler med intervjuobjekter.
I september ble opptak av de første scenene i en ny fiksjonsfilm gjort på Bånkall gård
i Groruddalen. Opptakene vil fortsette i neste semester.
Fotogruppa
Fotogruppa 2013 har bestått av Christer Bell (leder), Rayner Johansen, Harald
Opheim, Jonas Adolfsen og Tormod Raen (fra nov). Fra august har Jonas Adolfsen
trukket seg og Ingunn Cecilie Jensen tatt over hans plass.
Det er gledelig at vi nå har en dame med på laget også.
Fotogruppa har avholdt planleggingsmøter, fire i alt i løpet av året. Agenda har
primært vært planlegging av møter og utflukter.
Det ble totalt gjennomført 33 møter fordelt på vår- og høstsemesteret i 2013. I tillegg
arrangerte vi 18 tirsdagsutflukter i løpet av sommeren, hvorav en var workshop i
studiolys samt en ”ølsprint” med visning av bilder på oppsamlingsstedet. Vi
registrerer et økende antall nye fjes på utfluktene og dette synes å være en lett måte
for nysgjerrige å få et innblikk i klubbens virke. Tilbakemeldingene tyder på at
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medlemmene er svært fornøyd med variasjonen. Vi har hatt som mål å holde
oppmøtet på klubbmøtene og utfluktene på et nivå vel så høyt som fjoråret, det ser
det ut til at vi har greid.
I tillegg til møtekveldene har Harald arrangert to Bildekritikkworkshop, den siste
myntet på innlevering til NM våren. På møtekvelder i vårterminen hadde vi to
oppmøter på FotoVideo med henholdsvis bokproduksjon med butikkens
onlinetjeneste og en innføring i makrofoto med innlagt juryering av ukens bilde.
Vi ser at Fotoverkstedet i forkant av møtene med Bildediskusjonskomite og
Printkomite er populære innslag. Førstnevnte erstatter til en viss grad behovet for
dedikerte medlemsmøter med bildekritikk.
Noen av medlemmene har også vist sine arbeider på klubbkveldene, vi har heldigvis
nok av ressurser internt i form av flinke fotografer, og det er viktig å bygge opp
medlemmenes selvtillit. Dette er noe vi skal ha fokus på også i framtiden. Av de som
har vist seg skal nevnes Jørgen Opsann, Jørgen Johanson, Kari Espeland, Randi
Årsethøy, Rayner Johansen (stipendfremsyning), Thor Halvorsen og Trond M.
Skaret.
Fotosprint ble gjennomført både vår og høst som en myk overgang til/fra sommeren.
Tur og festkomite:
Først en stor takk til Christer Bell som satte i gang alle komiteene på nyåret 2013.
Dette førte til mange nye medlemmer i tur- og festkomiteen hvor det i flere år kun har
vært ett medlem.
Vi har vært 10 medlemmer i komiteen gjennom 2013.
Det har vært avholdt ca seks møter, de fleste i forkant av utflukter eller OKK møter.
Svært mange forslag til aktiviteter er lagt fram, som besøk av festivaler og utstillinger,
og turer av rent sosialt slag.
Tidlig på våren arrangerte vi søndagstur til Henie Onstad på Høvik, ca ni medlemmer
deltok.
Guri inviterte til hyttetur til Gaular i Sogn i august, dette ble arrangert utenom
komiteen.
Mye av aktiviteten i komiteen har vært rundt planlegging av klubbtur til Salamanca i
oktober.
Hele 39 av klubbens medlemmer meldte seg på, og med en så stor gruppe må det
meste av transport, overnatting, program og ikke minst måltider planlegges på
forhånd. Eduardo gjorde en glimrende jobb med research og ordnet det meste som
måtte på plass i Salamanca. Undertegnede tok seg av organiseringen, som
flybilletter, påmeldinger, fordeling av hotell, og informasjon/purring.
Turen ble svært vellykket, og alt gikk som planlagt.
Årets julebord ble avholdt 14. desember på Åsen Kafe, ca 32 medlemmer deltok. Det
var ikke så enkelt å få noen til å organisere dette, men ved stor hjelp av Yngvar og
Berith ordnet det seg i år også. Festen måtte være til selvkost og medbrakte
drikkevarer, og vi satset på loddsalg for å dekke utgiftene med velkomstdrink og
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diverse. Dette holdt ikke helt, så erfaringen er at prisen må settes opp noe til neste
år.
5. Klubbmesterskap og Ukens Bilde 2013
Klubbkonkurransen 2013
Trond M. Skaret ble i 2013 klubbmester for andre året på rad.
Trond M. Skaret fikk flest poeng både i vårkonkurransen (19) og høstkonkurransen
(20). De to nærmeste konkurrentene på ”pallen” var Tormod Raen (13/19) på 2. plass
og Walter N. Dragland (19/4) på 3. plass.
Klubbkonkurransen var høsten 2013 delt inn i tre klasser. Vinnerne i klassene var:
Tema Kunst ble vunnet (1. plass) av Torill Bakke.
Kolleksjoner ble vunnet (1. plass) av Tormod Raen.
Fritt motiv på papir ble vunnet (1. plass) av Thor A. Halvorsen.
Torill Bakke og Tormod Raen vant dermed sin første 1. premie i Klubbkonkurranser i
OKK, som betyr at de i tillegg til diplomer får utdelt en plakett i bronse fra OKK.
Nedenfor følger resultater for hele 2013.

Navn

Vår 2013

Høst Sammenlagt
2013 2013

Trond M. Skaret

19

20

39

Tormod Raen

13

19

32

Walter Dragland

19

4

23

Harald Opheim

16

2

18

Thor Arnfinn Halvorsen

7

11

18

Eduardo Valle De Antón

9

8

17

Toril Bakke

6

11

17

Rayner Johansen

4

10

14

Terje Angeltveit
Esther Cesilie (Essi)
Frydenlund

6

8

14

13

-

13

Tom Willy Simonsen

13

-

13

Anne C Eriksen

11

1

12

Karin Elise Fajersson

4

7

11

Nina Rundgren

2

8

10

Marianne Gjørv

9

-

9
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Christer Larsen Bell

5

3

8

Ann Elin Bratset

7

0

7

Ingunn Cecilie Jensen

1

5

6

Gunnar Otterbeck

4

1

5

5

5

Wahl, Guri

-

Berith Solberg
Maria Emma Elisabeth
Revelj

3

1

4

4

-

4

May Hennie Haukås

1

3

4

4

4

Thallaug, Kristin

-

Ellen-Maria Hellerød

3

0

3

Kari Elisabeth Espeland

3

-

3

Kjersti Sundland

2

1

3

Nina Karud

3

0

3

Randi Årsetøy

3

-

3

3

3

Westad, Anne

-

Jonas Adolsen

2

-

2

Tonje Barstad

2

-

2

Tori tollefsen

1

1

2

2

2

0

1

Sønderland, Håkon

-

Nils-Petter Aaland

1

Konkurransen Ukens bilde - Årets Fotograf 2013
Tormod Raen ble Årets fotograf i 2013
1

Tormod Raen

35

2

Guri Wahl

23

3

Tore Borg Larsen

18

4

Jan Egil Sandstad

17

5

Roy Trondsen

13

5

Thor Halvorsen

13

5

Tom Simonsen

13

5

Terje Angeltveit

13
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6. NSFFs Norgesmesterskap høst 2012 -vår 2013
For tredje året på rad, ble Oslo Kamera Klubb Norgesmester blant fotoklubbene i
NSFF.
Vi fikk to gull i foto og en gull i film, medaljene så slik ut:
GULL/film:

Frank Evensen

GULL MONOKROM PAPIR:
GULL FARGE PAPIR:

Tonje Barstad
Dag Bryhn

SØLV FARGE PAPIR:
SØLV MONOKROM PAPIR:
SØLV MONOKROM PAPIR:
SØLV PROJEKSJONSBILDER:
SØLV tema “EN DRØM”:

Guri Wahl
Guri Wahl
Rayner Johansen
Jan Egil Sandstad
Terje Angeltveidt

BRONSE MONOKROM PAPIR: Kristin Thallaug
BRONSE MONOKROM PAPIR: Trond M. Skaret
BRONSE FARGE PAPIR:
Tormod Raen
Så fikk vi en hel rekke med Hederlige omtaler og antatte. OKK lå på 3. plass etter
første halvår, men vant sammenlagt. Takk til medlemmer for god innsats.
Norgesmesterskap i foto (2013-2014) – 1. runde høst 2013
Resultatene fra NM etter første runde høst 2013, viser at OKK leder klart. Våre
nærmeste konkurrenter er som de siste par årene Bekkalokket og Poeple&Places.
OKK har 78 poeng og de to andre har henholdsvis 44 og 43 poeng.
Vi fikk nå i høst 88 premierte og antatte arbeider gjennom 26 fotografer.
Følgende OKK’ere fikk premierte bilder i første runde:
2 x 1. plass

2 x 2. plass
1 x 3. plass

Trond Skaret
Guri Wahl
Ingunn C. Jensen
Liz Palm
Liz Palm

Monokrom papir + Leif Preus prisen for beste
portrett.
Monokrom kolleksjon
Fargepapir
Projeksjon
Projeksjon

Hederlig Omtale

Tore Borg Larsen, Liz Palm, Anne Westad, Terje Angeltveit, Knut
Hovind, Gunnar Otterbech, Trond M. Skaret, Thor A. Halvorsen,
Christer Bell Larsen, Rayner Johansen, Jan Egil Sandstad,
Tonje Barstad

Antatt

68 bilder

Dette betyr tre OKK’ere blant de 10 beste. Sammenlagt ligger Trond M. Skaret på en
2. plass, Liz Palm på en 3. plass og Guri Wahl på en 7. plass.
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7. Andre nasjonale konkurranser

Bodø Nasjonal 2013
Disse OKK medlemmene oppnådde følgende:
Trond M. Skaret, en HO og fire antatte
Terje Angeltveit, tre antatte
Gunnar Otterbech, to antatte
Walter N. Dragland, en antatt
Hønefoss Kamera Klubb. 23. HØKK 2013
Disse OKK medlemmene oppnådde følgende:
Walter N. Dragland, Bronse
Gunnar Otterbech, to antatte
Nina Karud, en antatt
HØKKs adelskalender
viser følgende oppnådde poeng for de beste OKK-medlemmene:
Walter N. Dragland 27 poeng
Terje Skåre 25 poeng
Liz Palm 20 poeng
Moelv Digitale
Her hadde vi med syv fotografer fra OKK.
Følgende fire oppnådde resultater:
Trond M. Skaret, tre HO og to antatte.
Liz Palm, to HO
Asmund Myhrvold, en antatt
Toril Bakke, en antatt
Årets Fotograf i tidsskriftet Fotografi
Tormod Raen ble Årets fotograf i 2013 i Norges største fotomagasin - Fotografi.
Etter fire runder markerte OKK medlemmer seg med å ta de fire første plassene i
sammendraget:
Rayner Johansen og Trond M. Skaret delte andreplassen, Eduardo Valle de Antón
ble nr. 4 og May Haukås nr. 7.
Andre som hadde poengplasseringer var Gunnar Otterbech, Marion Nesje, Per
Hagen, Liz Palm, Nils Petter Aaland og Walter N. Dragland.
I første runde vant May Haukås.
I andre runde vant Tormod Raen.
I tredje runde fikk Eduardo Valle de Antón beste OKK-plassering med en andre
plass.
I fjerde og siste runde fikk Rayner Johansen beste OKK-plassering med en andre
plass
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8. Internasjonale konkurranser
Det er kjent for oss at tre fotografer fra Oslo Kamera Klubb har konkurrert individuelt i
internasjonale konkurranser i 2013. Det Trond M. Skaret, Liz Palm og Walter N.
Dragland.
Trond M. Skaret oppnådde følgende resultater i mange forskjellige land i 2013:
11
Gullmedaljer
4
Sølvmedaljer
5
Bronsemedaljer
24
HO / Diplom
345 Antatte
I Norges eneste internasjonale konkurranse «3rd Arctic Exhibition of
Photographic Art» fikk Trond M. Skaret NSFFs pokal som beste norske deltaker.
På Landsmøtet i Trondheim i juni ble Trond M. Skaret tildelt seks forskjellige
internasjonale plaketter.
Liz Palm deltok i to internasjonale konkurranser og fikk to gull og fem antatte.
Walter N. Dragland oppnådde følgende internasjonale resultater i 2013:
Deltok i 37 internasjonale konkurranser.
Oppnådde 113 antatte og tre Awards på 45 bilder i 18 land.
OKK deltok med lag i en internasjonal konkurranse for klubber. OKK kom på en 105.
plass. De som representerte klubben var Trond M. Skaret, Guri Wahl, Tormod Raen,
Terje Angeltveit, Harald Opheim og Thor Halvorsen.
Trond M. Skaret ble hedret med en Award på bildet Audrey.
9. Premier og sponsorer
Vi hadde i hovedsak samme sponsoravtale for 2013 som for 2012. FotoVideo er vår
støste sponsor. De har bidratt med gavekort på Sigma objektiver på 3000,- kr til
"Åretsfotograf" og "Klubbmester", gavekort på Think Tank produkter på 3000,- kr til
vinnerene av "Vår- og Høstkonkurransen" og med gavekort på fotobok på 500,- kr til
hver av "Ukensbilde" vinnere over 32 uker. Japan Photo har bidratt med gavekort på
XXL produkter på 600,- kr til alle 2. og 3. plasser i alle kategorier i "Vår- og
Høstkonkurransen". Japan Photo sponset også alle som deltok i NSFF
Vårkonkurranse 2013 med et gavekort på CeWe fotobok på 349,- kr (ca 35 stk).
Akersgata Foto sponset oss med print i A2 format til alle klassevinnerne i "Vår- og
Høstkonkurransen".
10. Andre aktiviteter
Samarbeid med andre
OKK hadde besøk av Fokus Fotoklubb Sarpsborg i april. Fokus Fotoklubb sitt styre
hadde møte med representanter fra OKKs styre for å få impulser om drift av
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fotoklubb.
OKK har inngått en samarbeidsavtale med Oslo kommune, Bymiljø etaten, i
forbindelse med deres søknad om å bli "Europeisk miljøhovedstad" i 2016. Vi skal
levere bilder som viser tiltak Oslo kommune har gjort for å forbedre miljøet for
innbyggerne i Oslo og de utfordringene som de har. Prosjektet ender opp i en
kuratert utstilling på Rådhusplassen i juni 2015.
Verv utenfor OKK
Håkon Sønderland, OKK, er varamedlem i NSFF sitt hovedstyre.
Rayner Johansen, OKK, er NSFFs regionkontakt i Oslo og Akershus.
Frank Evensen, OKK, er medlem av NSFF sitt filmutvalg.
Walter N. Dragland ble valgt inn som leder for valgkomiteen i NSFF.
Deltagelse på messer etc. og representasjon
Vi deltok en uke med stand under FotoVideo sin messe i mars for å verve
medlemmer og for å vise klubbens aktiviteter.
Samarbeidet med Japan Photo i forbindelse med "Nasjonal fotovandring" fortsatte i
år og. OKK stod for det meste av organisering og tilrettelgging. Håkon T. Sønderland
og Rayner Johansen hadde hovedansvaret for gjennomføringen og omlag 14 av våre
medlemmer bidro som guider og gruppeledere under selve arrangementet 25. mai.
Dette ble en svært intekstsbringende dugnad med hele 18 100,- kr og et flott bidrag
til klubbøkonomien. Temaet for årets vandring var "Tett på".
Natteravnkalenderen
Det ble videresendt 74 bilder til Natteravnenes 2014 kalender. De er fortsatt godt
fornøyd med utvalget og samarbeidet med OKK.
Til enkelte måneder var det flere gode kandidater og muligens vil noen av bildene bli
brukt i 2015 kalenderen.
Følgende åtte klubbmedlemmer fikk med ett eller flere bilder i kalenderen og dermed
1500 kr pr bilde:
Christer Bell, Andreas Helland, Randi Årsetøy, Jan Egil Sandstad, Per Gabriel, Liz
Palm, Geir Arnesen og Roy Trondsen
Utstillinger
OKK takket ja til et tilbud om å stille ut i Trikkehtallen på Kjelsås. Utstillingen var oppe
i hele april og mai måned. Bildene som ble stilt ut var et utvalg fra utstillingen som var
på Deichmanske året før.
Utstilling fra Elvelangs 2013
Petter Stene, Håkon Sønderland, Karin Elise Fajersson, Stian Schløsser
Møller, Bjørn Kristiansen, May Haukås og Laila Fure har stilt ut bilder fra Elvelangs
2013 i Trikkehallen på Kjelsås i desember 2013.
Harald Opheim hadde i februar utstillingen «Presens» i Rådhusgalleriet, Oslo,
sammen med
fotogruppa «Blender 11».
Harald Opheim, Thor Halvorsen og Jørgen Opsann hadde i juli utstillingen
«Stemninger», i Fotografiens hus, Oslo.
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Desember: «Entrée», DogA, Oslo. Harald Opheim har utstilling sammen med ni
andre fotografer fra mentorprogrammet «Sens og Sans» ledet av Hans-Olav Forsang
og Marie Sjøtun.
Walter N. Dragland stilte ut bilder siste halvår på Café Riis (Møllebyen) i Moss
sammen med Moss Fotoklubb. Tema var “Moss og omegn”.

Rayner Johansen hadde separatutstilling på Fotografiens Hus i perioden 4. april til
5. mai med tittelen "Sol y Sombra" med bilder fra den spanske tyrefekterverden.
Samme utstilling ble vist i Kunstrommet, Bankgt. 1 i Asker sentrum 3. - 15. juni. Han
deltok også i en gruppeutstilling "Exposición en Plaza Abierta" i tyrefekterarenaen i
Salamanca i perioden 8. - 13. september med taurine bilder.
11. Kurs og workshops i regi av OKK i løpet av 2013
Grunnkurs (GK) 2013 v/Terje Skåre
Tallet på grunnkurs i OKK siden år 2000 er nå 58! Det var mange kurs også før den
tid, men det var i 2000 det tok av for alvor.
Fordelt på to GK i vårsemesteret og et i høstsemesteret har det til sammen vært 121
deltakere.
32% (39 stk) av GK-deltakerne ble/var OKK-medlemmer i 2013.
Trenden fortsetter med en stor overvekt av kvinner på GK.
Fremdeles er det et økende antall konkurrerende fotokurs. “Alle” holder fotokurs. Og
fotobutikkene har sine kurs som blir markedsført samtidig som kunden kjøper sitt
kamera. Men OKK sine grunnkurs får like gode tilbakemeldinger som før fra de som
deltar på kursene, så det gjelder bare å få markedsført dette ut på en effektiv måte
slik at flere velger OKK. Og mange av grunnkursdeltakerne i OKK har også deltatt på
kurs hos feks FotoVideo. De setter stor pris på at OKK sine kurs går over lang tid slik
at man får god tid til å øve og fordøye stoffet. De andre kursene er så korte at man
ikke rekker det.
Bedre Bilder (BB) 2013 v/Terje Skåre
Et lite forsøk med en kortversjon av grunnkurs over to kvelder – for den travle som
ikke rekker fullt grunnkurs. Kun 6 deltakere på dette, så ikke den helt store
interessen.
Workshop LYS (WS_LYS) 2013 v/Terje Skåre
Det ble gjennomført to WS_LYS i 2013 , et i hvert semester, med tilsammen 11
deltakere.
Lightroom grunnkurs (LR_GK) 2013 v/Terje Skåre
Det ble gjennomført to LR_GK med til sammen 37 deltakere.
Generelt om WS_LYS og LR_GK
Alle disse videregående kursene utover GK har i sum hatt 48 deltakere i 2013.
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På disse kursene er andelen OKK-medlemmer høy, typisk 70 - 80%. Dette forteller at
mange av de som melder seg inn i OKK for å gå på GK vil “ha mer” i etterkant.
Majoriteten av deltakerne på disse videregående kursene har i nær fortid vært
deltakere på GK. Mange tidligere GK-deltakere følger opp med å delta på alle typer
videregående kurs. Et variert og godt kurstilbud kan sees på som et viktig bidrag til
god “medlemspleie” - ved både å trekke nye medlemmer til OKK (hovedsakelig
gjennom GK) og beholde dem over tid (videregående kurs).
Evaluering av kursene
GK er godt innarbeidet gjennom en årrekke, og som tidligere viser tilbakemeldinger /
evalueringsresultater at deltakerne er svært godt fornøyde med kurset! Også de
andre kursene får overveldende positive tilbakemeldinger.
Markedsføring av kurstilbudet i OKK
Som før finner folk fram til OKK sine kurs både på OKK sin side, på Foto.no,
Kursagenten, og på Terje sin egen side. Ikke minst er det veldig mange som melder
seg på kurs fordi de er blitt anbefalt kurset av venn/kollega/familie som har deltatt før.
Det er derfor viktig å prøve å holde alle kurs i klubben på et høyt kvalitetsnivå slik at
jungeltelegrafen fungerer optimalt!
Kjøp av programvare gjennom NSFF
Det har de siste årene vært mulig å kjøpe Adobe-programvare til studentpris gjennom
NSFF. En rekke kursdeltakere har benyttet seg av dette tilbudet.
Makeup Artist Skolen/Imageakademiet
Fire av klubbens medlemmer ble med på vårens fotoprosjekt ved sminkeskolen av
totalt 10 fotografer. Skolen hadde i år valgt å la elevene selv skaffe fotografer som en
del av oppgaven deres. Tema var ”Alchemy” og resulterte i en rekke spenstige bilder
presentert på utstillingen 7. mai ved Sollis.
12. Stipend
OKK-stipendet ble tildelt Harald Opheim og Anne C. Eriksen for sine utstillinger.
Caroline Sjelbreds stipend, ble tildelt Kristin Opdan, Rayner Johansen og Liz Palm
for sine prosjekter
13. Utlån og bruk a klubblokalene og klubbrommet
Leieforholdet til Nordre Aasen har fungert knirkefritt i 2013, og lokalene dekker godt
klubbens behov.
Fotostudioet (oppheng og bakgrunner) er montert i auditoriet og tatt i bruk. Ny
projektor (1920x1200pixels) til auditoriet er innkjøpt og tatt i bruk.
Lokalene har i tillegg til medlemsmøtene blitt brukt til:
Fotokursene til Terje Skåre
Videokursene til Frank Evensen
Juryering av klubbkonkurransene
Julebord
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Fotoverkstedet er bra besøkt, men det har vært mye svinn, og ny ordning med
kontant betaling av utskrifter er innført.
Bildekritikk er også bra besøkt.
14. Dødsfall i klubbåret
Carsten Arnholm døde 01.01.2013. Han ble minnet på Årsmøtet 11.02.2013.
15. NSFF sin Årbok
NSFF sin Årbok
NSFF ga ut ei Årbok i 2013 med bilder tatt i 2012. Det var med 168 bilder fra
medlemsklubber. I konkurranse med alle medlemmene i Norge fikk vi med åtte bilder.
De fire siste årene har vi deltatt med følgende:
2010: 4 bilder som var 3% av antall bilder totalt
2011: 12 bilder som var 11% av antall bilder totalt
2012: 9 bilder som var 6% av antall bilder totalt
2013: 8 bilder som var 5% av antall bilder totalt
OKK ønsker å forbedre andelen her ved større deltakelser fra våre medlemmer.

************
Styret takker alle tillitsvalgte for innsatsen i klubbåret.
Sist, men ikke minst, vil vi takke alle medlemmene som gjennom deltakelse på møter
og i andre aktiviteter har bidratt til den miljøskapende virksomheten.

Oslo, 10. februar 2014
Oslo Kamera Klubbs styre

Årsberetningen for Oslo Kamera Klubb 2013, ble gått igjennom og enstemmig
godkjent 20.01.14.

Konstituert sekretær (01.01.14 – 10.02.14)
Lill-Karin D. Skogen
(sign.)

