
Internasjonal gruppe med rekordmange awards i 2018 

 
Internasjonal gruppe nådde nye høyder i fjorårets konkurransesesong. Aldri før har gruppens 
medlemmer dratt i land så mange medaljer, awards og antatte totalt. Vi er nå 11 medlemmer i 
gruppa. Gledelig er det at hele 5 deltakere oppnådde en eller flere awards. Bård fikk sitt første 
gull allerede i januar, mens Maria fikk sin første HM på høsten. Flest internasjonale gull gikk 
til Bente med 7 totalt og med Bjørn på en 2.plass med 4 totalt. Tove er også på award-listen i 
år. Når vi ser på antall antatte bilder er dette 941. Alle 11 er med i denne beregningen. «Årets 
fotograf – internasjonalt» ble Bjørn med flest poeng. Han endte opp ett poeng foran Bente.  

Gull i 27.Trierenberg Super Circuit ble det også på klubben i 2018. Denne gang i klassen 
«Best mixed clubs». Dette er en konkurranse klubben har sendt fellessending til i alle år og 
med mange gode resultater og flere klubb-gull.  

Gruppa hadde i fjor møter en gang i måneden. Det var ikke fastlagt program på kveldene. 
Hver enkelt tok med innspill. Vi diskuterte, analyserte og viste bilder og film, planla 
konkurranser vi ville delta i sammen, og snakket om løst og fast som hadde med foto å gjøre. 
Vanligvis kom ca 4-6 personer på disse møtene. Dette er en praktisk størrelse, der alle får 
mulighet til å komme med sitt og sine meninger. Nye medlemmer er alltid hjertelig velkomne. 
Alle vil få hjelp til å utvikle seg og sine bilder dersom de ønsker det. Hjelp til deltakelse i 
konkurranser får man også. Det er lov å spørre om alt. Dersom en lurer på noe innen foto, er 
det sikkert andre som sitter med samme spørsmål.  

Hva skjer i 2019? 
Dette året legger vi møtene til hver 3. tirsdag. For ikke å kollidere med klubbens møter, har vi 
i en prøveperiode byttet møtedag for å kunne møtes oftere. Dersom vi finner ut at onsdager er 
best likevel, vil vi gjøre en endring i løpet av året. Gruppa vil velge ut 1-2 internasjonale 
konkurranser vår og høst som de som vil kan prøve seg i. Utover det, er det opp til hver enkelt 
å delta i andre. I tillegg fokuserer vi på nasjonale konkurranser som NM m.fl. 
 
Workshop i forbindelse med årets Trierenberg kommer. Vi skal snede fellessending også i år 
og håper at så mange som mulig av klubbens medlemmer blir med. Innbydelse til 
konkurransen finner man her: www.supercircuit.at.  
 
Til slutt vil jeg nevne at Fokus Fotoklubb er en klubb som blir lagt merke til i foto-Norge. Vi 
er kjent som en aktiv klubb som oppnår gode resultater innen konkurranser både i inn- og 
utland. Det er moro. Gratulerer til alle! Lykke til med fotoåret 2019. 
 


