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Hønefoss Kamera Klubb (HØKK) ble stiftet så tidlig
som i 1944, og har blitt et samlingssted for fotointeresserte på alle nivå, fra nybegynner til erfaren
fotograf. Vi har ca. 70 betalende medlemmer, og
et gjennomsnittlig oppmøte på 20-25 på møtene.
Vi har fast medlemsmøte siste tirsdag hver måned,
og ofte et møte med et mer spesialisert tema en
av tirsdagene i mellom. Vi ønsker at møtene skal
være et naturlig sted å søke inspirasjon og
fotofaglig påfyll, derfor legger vi vekt på å ha et
variert innhold, med en blanding av fagstoff, bilde-

visning, sosialt fellesskap og konkurranser.
Eksempler på temaer siste år er: makrofotografering med Roger Brendhagen, filmkveld, utskrifter,
bildekritikk, hdr-fotografering, besøk av naturfotograf Ole Jørgen Liodden etc.
Et fast tema på møtene er “Tre På Topp”, en
uformell intern fotokonkurranse som går over 6
runder. Juryeringen går på omgang, og alle
bildene gås gjennom på møtene med kåring av
første, andre og tredjeplass.

Sammenlagtvinneren fra disse seks rundene blir
Årets fotograf i klubben. Vi arrangerer også en
vårkonkurranse og noen temakonkurranser.
Hvert år gir vi ut en fotokalender med bilder fra
Ringerike, Jevnaker og Hole. Vi har også utstillinger forskjellige plasser i distriktet.
Våre mange aktive medlemmer engasjerer seg i
klubbarbeid av ulikt slag, bl. a. i konkurransegruppa, utstillingsgruppa og kalendergruppa eller
i redaksjonsgruppa som lager heftet iFokus med
bilder og artikler fra medlemmene.

Månedens bilde:

Vi arrangerer grunnleggende kurs i fotografering en eller to ganger per år. I tillegg prøver vi å
få til mer spesialiserte kurs, eller vi kan samle en
gjeng interesserte og reise på kurs eller workshop andre steder.
Vi ønsker enda flere medlemmer. Derfor er alle
interesserte velkommen til medlemsmøte siste
tirsdag hver måned i Arkaden, Storgaten 7 i
Hønefoss fra kl. 19.00 til ca. 22.00
Medlemsavgiften er kr. 450,- per år.

Fotograf Mona Lundemo

Bildet vant førsteplass i sjette og siste runde av Tre På Topp for i år.

"Solnedgang over Tyrifjorden"

Lederen
har ordet
Så er det første av vinterens
fotokurs unnagjort, til stor
suksess. Med så stor etterspørsel vil vi nok prøve å
gjenta suksessen, og kanskje
blir det ett eller flere
videregående kurs også
etter hvert.
Høstsstormene har herjet
Vestlandet noen uker, og vi
har merket litt av det her på
Ringerike også.
Minusgradene har meldt sin
ankomst og gir bud om at
snøen kanskje er på vei.
Men selv om snøen ennå
ikke har lagt seg der du er,
kan du likevel ta flotte vinterbilder. Nattefrost og rim
byr på mange vakre motiver,
med duse, nedtonede farger
og lav kontrast. Årstiden er
ideell til å utnytte morgenlyset, og selv innbitte B-mennesker kan rekke soloppgangen kvart over ni.
Med telelinse og litt
fuglemat kan hvem som
helst ta fine bilder av overvintrende småfugler, spesielt
dersom du plasserer fuglematen på en slik måte at
fuglene blir godt belyst mot
en ryddig og helst litt mørk
bakgrunn.
Julen nærmer seg også, og
med den familiebildene. Det
kan være vanskelig å få til
gode bilder av barna på
julaften, med gavepapir og
andre forstyrrende elementer overalt blir det lett
rotete. Da kan det være lurt
å gå mer tett på motivet for
å fange ansiktsuttrykk og
stemning. Men i god tid før
julekvelden lønner det seg å
prøve ut kameraet i stuen,
så du vet hvilke innstillinger
som fungerer og hvor du
bør plassere deg for de
beste motivene.
God jul!
Oddbjørn Strand

Fotokurs

Det skjer

Lørdag den 18. og søndag den 19.
november var jeg på fotokurs hos
Hønefoss Kamera Klubb (HØKK).
Lørdagen møttes vi klokka elleve og
startet med en times innledning om
fotografiets historie. Etter dette var det
rett på det "tyngre" stoffet om blender,
lukkertid, ISO, hvitbalanse og diverse
andre ting. Jeg har vokst opp med mange
kamerainteresserte rundt meg, og flere
har prøvd å forklare meg de forskjellige
begrepene, men jeg har aldri helt skjønt
det før vi gjennomgikk det på kurset. Fra
kvart over ett fikk vi tiden frem til halv
fire til å spise og å ta bilder både inne og
ute rundt omkring i byen. Selv syntes jeg
det var ganske vanskelig å plutselig bli
kastet ut i noe jeg enda ikke kunne, og
fikk derfor ikke tatt mer enn rundt 20
bilder. Da vi møttes igjen gikk vi gjennom
hvordan man kan redigere bildene, og
holdt på med dette frem til første kursdagen var slutt klokka fem.
Dagen etter startet vi klokka tolv. Denne
dagen fikk vi tips om hvordan man kan ta
bedre bilder, for eksempel ved hjelp av
panorering (å følge gjenstander i bevegelse), "det gyldne snitt", og hovednøkke-

len; tålmodighet. Også denne dagen fikk
vi omkring to timer egen tid til
fotografering og matfri. I denne perioden
valgte jeg heller å bli inne for å prøve ut
portrettfotografering
med
reflektorskjerm og lys, og fikk gode råd dersom
det var noe jeg ikke skjønte og ville lære
mer om. Den avgjørelsen er jeg glad jeg
tok, og jeg fikk lært meg utrolig mye! Da
pausen var over, gikk vi gjennom diverse
redigeringsprogram,
deriblant
Photoshop, Photoscape, osv. Så avsluttet
vi, og kurset var dermed gjennomført.
Alt i alt var det et veldig bra og stemningsfullt kurs jeg lærte masse av, og som
jeg er veldig glad jeg deltok på!
Nora Sande

Helgen 19. - 20. november arrangerte
klubben "Fotokurs for nybegynnere".
Det er første gang vi har lagt kurset til
en helg, og det var tydeligvis en stor
suksess. Kurset var fulltegnet, og kursholder Morten Edvardsen klarte å
engasjere et tyvetalls engasjerte
deltakere i to dager. Les rapporten fra
kursdeltaker Nora Sande.
Fotokalenderen vår er lansert, og i
dag, lørdag 10. desember, vil kameraklubben selge kalendere på Kuben
kjøpesenter fra kl. 10 til 16. Hvis du
ikke rekker det er den også lagt ut for
salg hos Norli bokhandel på Kuben i
Hønefoss, og på Veien
Kulturminnepark. Du kan også kjøpe
kalenderen direkte fra medlemmene i
klubben.
Til slutt minner jeg om medlemsmøte
førstkommende tirsdag, 13. desember,
kl. 19:00. Dette er det siste møtet i
2011, og hovedtemaet denne gang er
kåring av "Årets fotograf" i klubben
samt presentasjon av resultatene fra
"21. Hønefoss", klubbens fotokonkurranse for deltakere fra hele landet.

