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15. september
Vi møtte på Lokalhistorisk arkiv. Tema for kveldens bilde var todelt - fargerikt og/eller firkantet.
Alle hadde løst oppgaven - selv om enkelte har lært å lese hele mailen med dertil forklarende
tema, før kveldens oppgave søkes løst. Vi tar det som et tegn på ivrighet, og at tiden ønskes
brukt til fotografering - ikke lesing av mail.
Det som er ekstra spennende med medlemmene av Horten Fotoklubb er at vi er så
forskjellige. Et tema gir utrolig mange forslag til løsninger. Se kveldens innleverte bidrag her i
ny lekker fremvisningsutgave, samt kvelden vinnerbilde under.
Tema til neste møte er fart/bevegelse. Vi ønsker medlemmer lykke til i jakten på kreativiteten.
6. oktober
Det var 6 trofaste medlemmer av Horten Fotoklubb som møtte til fotokveld i et heller ruskete
høstvær denne kvelden. Bildene vi skal bedømme for fotoklubber i Østfold var dessverre ikke
ferdige, så det ble et avslappet møte med mye humør og humor. Atter en gang viser det seg at
medlemmene våre tolker oppgaver meget forskjellig. Det er det som gjør våre kvelder så artige
og innholdsrike.
Se kveldens innleverte bilder til oppgaven fart/bevegelse med poeng her .
Bildene fra Østfold håper vi å få innen neste møte. Om det ikke lar seg gjøre - samler vi
troppene til et ekstra møte kun for juryering av bilder ved et senere tidspunkt.
27. oktober
Denne fotokvelden brukte vi til juryering av bilder til konkurransen "Østfoldfotografen 2009".
Klubbene i Østfold leverte oss over 200 bilder i to kategorier: farger og sort/hvitt med fritt tema
til konkurransen. Vinnerne ble presentert på fotokveld i Halden 11. november. Vi oppfordrer de
som er interessert til å søke opp klubber i Østfold; Moss, Fredrikstad, Halden, Fokus
(Sarpsborg), Marker m.fl for å se resultetene ligge på deres hjemmesider.
Innleverte bidrag i vår egen konkurranse "kvelden bilde" med tema vær finner dere her .
Avstemming og vinner presenteres etter neste møte 17. november
17. november
Denne kvelden planla vi diverse aktiviteter resten av året og var også inne på hva vi skal gjøre
neste år.
Dette gjør vi resten av 2009:
25.11 - juryering av bilder for Nøtterøy fotoklubb. Gi beskjed til Hans Jørgen om du ønsker å
bli med.
05.12 - planlegger vi fotografering av nissebarn på Sjøsiden Kjøpesenter. Det blir 3. året vi
arrangerer dette, og det har allerede blitt en etterspurt aktivitet fra kunder ved Sjøsiden.
08.12 - Siste fotokveld i 2009. Vi kårer årets fotograf 2009 og serverer gløgg og pepperkaker.
15.12 - Julebord for fotoklubbens medlemmer.
Informasjon og invitasjon til aktivitetene følger på mail til medlemmer.
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