
 
 
 
 
 

19. januar 2014.  
 
 

 

Nytt år – nye muligheter! 
 
 
Slik er det også for oss i Atlanterhavsveien Fotoklubb - og for et 
spennende år vi har i vente! 
 
 
Året som gikk 
 
2013 var et aktivt år, der klubben raskt gikk fra å være en ganske så 
anonym liten klubb med månedlige møter på biblioteket, til å bli en 
forholdsvis stor klubb med over 30 medlemmer, eget lokale og mye 
aktivitet. 
 
I tillegg til de faste klubbmøtene - og en god del temakvelder både ute og 
inne – har vi blant annet holdt nybegynnerkurs, portrettkurs, kurs i 
dråpefotografering og innføringskurs i billedredigering. 
 
 
Utstilling 
I april 2013 hadde vi også en en stor flott utstilling, der drøyt 20 av 
klubbens medlemmer stilte ut over 100 bilder – for å vise mangfoldet av 
hva vi holder på med. 
 
Utstillingen – på gamle Istadbygget i Elnesvågen – ble godt besøkt.  
 
Omtrent 250 ungdomsskole elever fra Fræna besøkte utstillingen på 
dagtid. I tillegg hadde vi - på de to helgene vi hadde åpent - omtrent like 
mange som innom for å se utstillingen, og for å få seg en hyggelig 
fotoprat over en kopp kaffe. 
 
 
Flytting 
I juni måtte vi, i hui og hast, flytte fra lokalene på Istadbygget. Dette 
fordi Fræna Kommune skulle flytte inn. Etter mye leting og mange 
telefoner var vi heldige og fikk leie flotte lokaler midt på Torget i 
Elnesvågen. 



 
Galleriet 
Den 1. august 2013 flyttet vi inn på ”Galleriet”, og etter noen runder med 
dugnad så er lokalene nå tilnærmet perfekt for oss. (Når det er sagt - det 
er fortsatt ting vi trenger, men siden vi må basere driften på dugnader og 
donasjoner har vi lært oss å klare oss med det vi har!)  
 
På ”Galleriet” trives og vokser vi – og vi håper at klubbens økonomi 
tillater oss å være her lenge.  
 
 
”Pippi Langstrømpe” I 
Midt i flyttingen bestemte vi oss for å søke om å få arrangere Nasjonalt 
Film- og Fototreff i Bud i 2015. (Sitat Pippi: ” Det har vi aldri gjort før, så 
det tror vi sikkert at vi kan klare.”) 
 
Avgjørelsen falt i august – og gleden ble stor da vi fikk vite at vi i mai 
2015 kan ønske velkommen til fire fantastiske fotodager i Bud i mai 2015. 
(Når det gjelder antall besøkende så håper vi på minst 200 tilreisende….) 
 
 
”Pippi Langstrømpe” II 
- i tillegg til at vi sommeren 2013 bestemte oss for at vi hadde lyst å påta 
oss å arrangere Nasjonalt Film- og Fototreff, ga vi oss også i kast med et 
stort lokalt prosjekt.  
 
Prosjektet bunnet ut i en forespørsel fra Fræna Sjukeheim, avdeling 
Skogstua, om vi kunne hjelpe dem med bilder til brukerrommene. Den 
store utfordringen var at de ikke hadde noe særlig penger å bruke på 
dette. Igjen tok vi noen runder med telefoner og forespørsler for å se om 
vi kunne få med oss lokalt næringsliv på et spleiselag. Det viste seg å bli 
vanskelig – ingen var villige til å sponse kommunen…. 
 
Likevel – vi gir oss ikke så lett, og etter en runde med mye kreativ 
markedsføring av prosjektet og fotoklubben var vi så heldige at vi fikk 
JapanPhoto med oss på laget.  
 
- så startet prosessen med å få klubbens medlemmer til å finne frem og 
sende inn passende bilder. Så ble disse sendt over til Skogstua – og så 
var det deres tur til å finne sine favoritter…  
 
 
 
 
 
 
 



 
UNGDOMS NM 
Men høsten bød på mer enn store prosjekt for fremtiden. 
 
Hvert år arrangeres det NM i foto. Det er Norsk Selskap For Fotografi 
(www.naff.no) som står bak, og NM går over to runder. Første innlevering 
15. oktober og andre innlevering 15. April påfølgende år. 
 
Etter stort påtrykk fra Atlanterhavsveien Fotoklubb de siste årene valgte 
NSFF denne gangen - for første gang - å dele ungdomsklassen i to.  
Ungdommer opp til 18 år og ungdommer opp til 25år. 
 
Og vi gjorde det bra i begge klassene – men best i klassen for 
ungdommer opp til 18 år! 
 
Her fikk Sanna Lilly Lomsdalen Løvhaug (16) sølvmedalje for sitt bilde 
”Noah”, mens Wivi Holte Amundsen (17) fikk Hederlig Omtale for sine 
bilder ”Hope” og ”Whispering Shadow”. 
Dette ga en svært hyggelig sammenlagtliste: 
 
1. Cato Osaland – Gjesdal Fotoklubb 
2. Thomas Sirevåg – Sandnes Fotoklubb 
3. Sannah Løvhaug – Atlanterhavsveien Fotoklubb 
4. Wivi Holte Amundsen – Atlanterhavsveien Fotoklubb 
 
I klassen for Ungdommer opp til 25 år fikk Sanna Løvhaug Hederlig 
Omtale for bildet ”Skyskrapere”, mens Christine Bærøy (21) fikk antatt 
sitt bilde ”Sussetrut”.  
 
 
 
Hyggelig NM også for de ”store barna” 
I tillegg til at ungdommen gjorde det bra i NM fikk vi for første gang også 
antatt flere bilder i åpen klasse.  
Mona Malmedal antatt sitt bilde ”Tankefull” i klassen for digitale sort/hvitt 
bilder, mens Anita Hector fikk antatt bildet ”In Parmesan Heaven” i 
klassen for digitale fargebilder og serien ”Exploding balloons” i klassen for 
farge kolleksjon. 
 
Alt i alt kan vi ikke si annet en at vi er godt fornøyde med første runde i 
NM denne gangen. 
 
 
Julemarked 
Under det årlige julemarkedet i Elnesvågen holdt vi åpent hus, og 
inviterte til kaffe og hyggelig fotoprat – i tillegg var det selvsagt mulig å 
se – og kjøpe - en del av utstillingen fra Istadbygget.  



Årets gode gjerning 
Så var det det nye året og de nye mulighetene…. 
Vi startet året med å dele ut bildene til Fræna Sjukeheim lørdag 18. 
januar. Årets gode gjerning fra vår side – og en vi definitivt ikke hadde 
klart å gjøre uten hjelp fra JapanPhoto. Til sammen har vi gitt bilder til en 
verdi av drøyt 50.000 kroner til Skogstua. 
 
Og bakgrunnen for at vi anser dette som årets gode gjerning er at vi til 
tross for at flere har spurt oss om vi ikke kan hjelpe til med utsmykning 
på andre sykehjem/avdelinger etc. – rett og slett ikke ser hvordan vi skal 
kunne få det til uten hjelp fra lokalt næringsliv. 
 
MEN – når det er sagt, vi stiller selvsagt gjerne opp og donerer både 
bilder og tid, dersom noen kan være med og dekke kostnadene til 
produksjon. JapanPhoto har vært mer enn generøse denne gangen, men 
vi kan ikke regne med at de er villige til å sponse utsmykning til alle 
Frænas sykehjem.  
 
 
Feiring 
Etter at vi hadde gitt bort bildene – og fått en flott blomsterdekorasjon og 
mange varme ord i retur – gikk turen opp til ”Galleriet” hvor vi feiret oss 
selv med treretters middag. I løpet av kvelden ble det også tid til utdeling 
av NM medalje og diplomer, billedvisning og hyggelig samvær. 
 
 
Veien fremover 
Hvordan skal vi så toppe dette? 
- det er jammen ikke godt å si! Men vi skal selvsagt forsøke. Som sagt – 
det er nytt år og nye muligheter. 
 
* Fra og med lørdag 1. februar vil vi holde åpent på ”Galleriet” hver 
lørdag fra 11.00 – 16.00. Det vil være mulig å stikke innom og se 
utstillingene våre, slå av en fotoprat – ta med kamera og stille spørsmål 
til oss som er der – eller bare få seg en kopp kaffe eller te.  
 
I tillegg til gratis inngang kan vi friste med gratis kaffe & te og mulighet 
til å kjøpe mineralvann & noe godt å bite i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Utstillinger 
 
1. februar håper vi også at vi har en ny og flott utstilling oppe, men fordi 
det gjenstår noen detaljer kan vi ikke si så mye om hva det er enda. Men 
om vi får det som vi ønsker blir det en fantastisk spennende og 
engasjerende internasjonal utstilling. Mer informasjon og invitasjon til alle 
skolene kommer selvsagt så snart vi har avklart alle detaljene. 
  
Vi jobber også med å få til en utstilling av gamle bilder fra Fræna – fra 
perioden 1915 – 1950. Men også her er vi avhengig av økonomisk støtte, 
enten fra lokalt næringsliv eller fra fond/legat som vi har søkt på. Dette er 
både et stort løft økonomisk så vel som arbeidsmessig i og med at alle 
bildene må digitaliseres. 
 
- og selvsagt jobber vi mot en ny utstilling av egne bilder. Og selv om vi 
fremover ønsker å vise mer bredde i utstillingene på ”Galleriet” vil det 
selvsagt alltid også være mulig både å se og kjøpe våre bilder. 
 
Kurs 
Lørdag 24. januar 12.00 – 18.00 arrangerer vi nybegynnerkurs på 
”Galleriet”. Kurset er åpent for alle som har digitalkamera, og passer både 
for de som har fotografert en stund uten at de helt har forstått hvordan 
kameraet fungerer (Bruker kamera på ”auto”) og for de som akkurat har 
fått seg nytt kamera og vil lære å bruke det. 
 
Det kommer flere kurs, både innføringskurs, nybegynner, macro og 
bilderedigeringskurs er under planlegging. Og er det andre kurs 
medlemmene vil ha – og det er mange nok som melder seg – så finner vi 
en løsning og en kursholder.  
Våre kurs er åpne for alle – men medlemmer i klubben har fortrinnsrett 
og vil som oftest få en rabattert pris. 
 
Ungdom 
Vi setter gjerne opp egne ungdomskurs ved behov, og jobber for tiden 
med å få til et ungdomsprosjekt som skal ende med en utstilling under 
Nasjonalt Film- og Fototreff i Bud 2015. Dersom det blir mange nok 
ungdommer har vi selvsagt mulighet til å ha egen ungdomskveld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvem er vi? 
Vi er en ungdommelig og kreativ gjeng i alderen 16 til 65+. Noen 
medlemmer bor langt unna og deltar stort sett via internett, men flertallet 
bor i Averøy, Eide, Fræna og Molde kommune. Siden klubben er relativt 
ung – vi fyller 3 år 20.02.2014 – er vi alle relativt ”nye” medlemmer. 
Noen av oss har fotografert i en ”mannsalder” – og har hatt eget 
mørkerom, noen har akkurat startet (og vet ikke en gang hva et 
mørkerom er!), noen fotograferer mest med mobilkamera (JA – det er 
lov!) og noen har mye og dyrt utstyr. 
 
Det vi har til felles er gleden over å fotografere, å stadig lære nye ting av 
hverandre og det at vi elsker å bli inspirert til å ta enda bedre bilder. 
Selvsagt synes vi det er artig når noen sier at de liker bildene våre – og 
derfor tar vi med oss bilder til hvert fotoklubbmøte og viser frem og 
diskuterer. 
 
Noen av oss har tatt steget lengre og sender inn til NM og andre 
konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt – med varierende hell. 
Men morsomt er det i alle fall. 
 
I tillegg til møtene på ”Galleriet” tar vi oss av og til en tur ut og lufter 
kamera. Atlanterhavsveien både i dårlig vær og på natt er et yndet 
reisemål. Nordlyssafari, fototur i – og langs kyststien ved – Bud. 
Macrofotografering i flotte hager om sommeren…. Motivene og 
mulighetene er mange! 
 
 
  
Velkommen 
Vi har allerede fått noen nye medlemmer i år – men vi tar gjerne imot 
flere. Vi stiller ingen krav til alder, utstyr eller kunnskap. Om du har 
interesse for foto og et snev av humor (Humor er viktig!) så skal du ikke 
se bort ifra at du kan komme til å trives hos oss og bidra til at vi blir en 
enda bedre klubb. 
 
Vi har faste klubbmøter på ”Galleriet” første tirsdag hver måned kl. 18.00. 
 
I tillegg til de faste klubbmøtene har vi en tema-dag hver måned, og de 
som ønsker å konkurrere kan delta i konkurransegruppa sine månedlige 
møter. 
 
Kurs, turer og sosiale kvelder legges inn i kalenderen etter behov og 
ønske. 
 
I tillegg har vi nå også en gruppe som jobber med planleggingen av 
Nasjonalt Film- og Fototreff i Bud 2015. 
  


