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Norsk Selskap For Fotografi 

 

Norsk Selskap For Fotografi ble stiftet 17.desember 1927. 3 klubber var representert på 

stiftelsesmøtet: Oslo Kamera Klubb, Fredrikstad Foto-Klubb og Rjukan Kameraklubb. 

En komite fra Oslo Kamera Klubb innbød landets amatørklubber til et møte i Ingeniørenes Hus i 

Oslo i Kronprinsens gate 17/19, lørdag 17.desember 1927. Formålet var å danne en 

landsforening for amatørfotografer. Det var usikkert om det fantes andre virksomme klubber enn 

de 3 som stilte.  

Fra Oslo Kameraklubb stilte Torfinn Michaelsen, A. Moksnes, Carl Oppen Pedersen, OKK sin 

formann B. Chr. Aas, og Ansgar Møller. Fredrikstad Foto-Klubb var representert ved sin 

formann Olav Thorbjørnsen Urdahl. Representanten for Rjukan Kameraklubb, J. Chr. Jensen, 

ankom møtet noe forsinket, for øvrig sammen med Rolf Mortensen, som var sekretær i OKK.  

 

Første punkt på sakslisten var stiftelsen og navn på foreningen. Det var fremmet flere 

forslag; Norges Amatørfotografers Landsforbund, Norsk Fotografisk Forbund, Norsk Selskap for 

billedmessig Fotografi, Norske Fotoklubbers Forbund, Fotoklubbenes Landsforbund, og Norges 

Kameraforbund. Etter en lang debatt besluttet man at navnet skulle være Norsk Selskap for 

Fotografi. 

Neste sak på dagsorden var lover for selskapet. Formålsparagrafen fikk følgende ordlyd: Norsk 

Selskap for Fotografis formål er som bindeledd mellom sine tilsluttede medlemmer på enhver 

tjenelig måte å fremme fotografien i Norge. 

 

Om medlemskap het det: Som medlemmer opptas norske foreninger hvis formål svarer til 

selskapets. Fra steder hvor forening ikke er dannet, opptas enkeltpersoner som medlemmer. 

 

Foreningens interesser skulle ivaretas av et styre og et representantskap. 

Representantskapsmøtene skulle avholdes i april/mai. Klubbenes representasjon på dette møtet 

ble vedtatt å avhenge av størrelsen på de forskjellige klubbene. Klubber med inntil 10 

medlemmer fikk sende en representant, de med 11-25 fikk sende to representanter osv. De 

individuelle medlemmene valgte representanter etter samme prinsipp. Styret som ble valgt på 

representantskapsmøtene, hadde ansvaret for de individuelle medlemmenes representasjon. 
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Styret skulle bestå av president, visepresident, sekretær og to styremedlemmer. President og 

sekretær skulle velges fra samme distrikt, sekretæren skulle også fungere som kasserer.  

Ansgar Møller fra Oslo Kameraklubb ble valgt til Selskapets første president. Med seg i styret 

fikk han Olav Thorbjørnsen Urdahl som visepresident, Torfinn Michaelsen som sekretær, samt 

styremedlemmene J.Chr. Jensen og B.Chr.Aas. 

Årskontingenten ble satt til kr. 1,00 pr. medlem tilsluttet klubb, og kr. 5,00 for 

enkeltmedlemmer. I stiftelsesåret var det 135 medlemmer fra de 3 stiftelsesklubbene. 

 
Ansgar Møller- Oslo KK var president 1927- 1929  

Han ble i 1961utnevnt til Æresmedlem i NSFF  

 

Amatørfotoklubbenes tid før NSFF 

Det ble tatt flere initiativ til å opprette amatørklubber i norske byer og tettsteder. Rjukan 

Kameraklubb var den første som ble stiftet 16.mars 1921 og Kristiania Kamera Klub ble stiftet 

21.mars.1921. Klubben skiftet i 1923 navn til Oslo Kamera Klubb. Tillitsvalgte i Oslo KK 

sendte ut en artikkel til 70 av landets aviser med oppfordring om å danne amatørforeninger. På 

forespørsel fra interesserte, sendte OKK tilbake lover, konkurranseregler og informasjon om 

forskjellige aktiviteter, blant annet til Haugesund, Røros, Sandefjord, Fredrikstad, Kristiansund 

og Trondheim. Noen klubber ble grunnlagt i dette tidsrommet, blant annet Fredrikstad & omegn 

amatørfotoklub, stiftet i mai/juni 1923, men dessverre oppløst februar 1931. Bergen 

amatørfotograf forening ble stiftet i 1922, men også denne klubben innstilte virksomheten etter 

kort tid.  

Innledning til stiftelsen av NSFF 

I forbindelse med Fredrikstad Fotoklubbs landsutstilling i 1925 ble ideen om en 

landssammenslutning fremsatt. Ansgar Møller fra Oslo KK var formann i komiteen som to år 

senere forberedte stiftelsesmøtet 
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1928 

Trondhjem Kameraklubb og Kristiansund Kameraklubb meldte seg inn i april 1928, og 

medlemstallet steg da til 196. NSFF deltok med bilder i en internasjonal utstilling i Zaragoza. 

Oslo KK 1. Internasjonale utstilling ble arrangert våren 1926, med HM Dronning Maud som 

utstillingens høye beskytter. Den gang var det innsendt 3-4000 bilder, hvorav OKK sin 

utstillingskomite valgte ut 769 bilder. Utstillingen ble avholdt 15- 31.mai ved Blomqvist 

Kunsthandel. Arrangementet ble for øvrig en økonomisk katastrofe for klubben. Senere samme 

år arrangerte OKK en utstilling av J.Dudley Johnston, president og æresmedlem i The Royal 

Photographic society of Great Britan.  

          

Representantskapsmøte 8.april1929 i Ingeniørenes Hus i Oslo. 

8 postmapper i sirkulasjon med 64 bilder. Klubbene hadde faste månedskonkurranser. 

Tidsskriftet «Oslo Illustrerte» stiller spalteplass til disposisjon for NSFF. Det ble henstilt til 

styret å lage lysbilder av de beste mappebildene. Det ble besluttet at NSFF skulle arrangere en 

Landskonkurranse årlig. Det skulle utarbeides skriftlig kritikk til sirkulasjonsmappene, og 

bildene ble NSFF sin eiendom. Vedtektene som ble vedtatt på stiftelsesmøtet ble foreslått endret. 

Ansgar Møller ble gjenvalgt som president.  «Den faste jury» ble innført og skulle ta seg av 

juryering av klubbkonkurranser og gi kommentarer til bildene. Hovedstyret pekte ut hvilken 

klubb som skulle være «Den faste jury» fra år til år. Juryen i 1929 besto av: Bjarne Aarhus, K. 

Furuholmen, Oscar Larssen, Asbjørn Mortensen og B. Chr. Aas. Alle fra Oslo KK. 

 

Representantskapsmøte 12.juli 1930 i Studentersamfundets bygning i Trondheim. 

Et tema på representantskapsmøtet var verving av medlemmer. Oslo KK hadde delt ut 500 

brosjyrer som ikke ga et nytt medlem i klubben og selskapet. Notiser i pressen og særlig 

interesserte på utstillinger, gir best resultat i verving av medlemmer. En kommentar som falt 

under møtet: «NSFF skulle vært stiftet for 30 år siden, den gang folk hadde tid»  

Oslo KK gir tilbud om samarbeid vedrørende tidsskrift, noe som godtas av forsamlingen.  

NSFF forbeholder seg retten til å reprodusere bilder som deltar i Landskonkurransen.  

 

B.Christian Aas fra Oslo KK ble valgt til president. 8 utkast til medaljer ble mottatt, men alle ble 

forkastet. Det ble besluttet å utdele i Landskonkurransene; 1 gull, 2 sølv og 3 bronsemedaljer, 

med anledning til redusering. Redaktør i tidsskriftet Meddelelser fra Oslo Kamera Klub, ble 

Bjarne Aarhus fra Oslo KK, og forretningsfører ble Ansgar Møller. 

 

Den første Landskonkurransen ble arrangert i 1930, 26 deltagere leverte inn 192 bilder. 35 av 

bildene ble premiert. 76 av bildene ble valgt ut til sirkulasjonsmappen, og bildene blir utstilt de 

Rolf Mortensen var redaktør i Oslo KK sitt 

medlemsblad Meddelelser fra Oslo Kamera 

Klub. 
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forskjellige klubbers byer. Juryen var i Oslo KK med Bjarne Kolflaat som juryleder. De første 

premier i Landskonkurransen var «Sjøwall pokal» for beste portrett.  2 sølvmedaljer fra 

Fredrikstad Fotoklubb og en bok fra Wilhelm Jenssen, Fredrikstad FK. Valgfritt med henhold til 

bredde og høide-montering, men størrelsen maks. 40x50cm. «Billedene må være NSFFs 

sekretær i hende senest 1.november. Utsettelse gis ikke». «NSFF har rett til å la ethvert av de 

innsendte billedene reprodusere i forbindelse med omtale Første samling lysbilder sendt ut for 

kritikk, men dårlig forpakning ødela opplegget.  Det ble innledet samarbeid med Bond van 

Nederlandsche Amatur Fotografen. Vereenigingen. Deltagelse i internasjonale konkurranser 

øker. NSFF er ansvarlig for bilder som selskapet har i hende. «Den faste jury» besto av: Bjarne 

Aarhus, K. Furuholmen, Oscar Larssen, Asbjørn Mortensen og Ansgar Møller. 

Oslo Kamera Klubb arrangerte en utstilling med en kolleksjon fra The Royal Photographic 

Society sin årlige utstilling i London. Thorfinn Michaelsen var den eneste skandinaviske 

fotografen som hadde fått et bilde antatt til denne utstillingen.  

   

 

   

Representantskapsmøte 24.mai 1931 i Kristiansund 

                                                                                                                                                               

   
 

Reglene for Landskonkurransen blir endret. Det blir lov å 

levere inn 2 formater; 40x50 cm og 30x40 cm, montert på 

hvit eller gul kartong. Bilder som ikke holder en av disse 

størrelsene ble utelukket fra konkurransen. Det blir lov å 

levere inn 10 bilder.    Det ble utlyst at NSFF skulle ha 

egen logo som skulle brukes på medaljer. 2 medaljeutkast 

ble vurdert og utkastet fra Jo Lunde- Lillehammer KK ble 

godkjent og utført i 4,5 cm diameter i gull (forgylt sølv) 

sølv og bronse. «Medaljen skal ikke bæres». 30 deltagere 

leverte inn 174 bilder til Landskonkurransen i 1931.       

  
 

B. Christian Aas – Oslo KK, var en av stifterne i selskapet. 

Han var styremedlem i 2 år, og ble president i 1930.  

Trondhjems Kameraklubb arrangerte 2den 

Internationale Fotoutstilling i Norge i 1930. I 

alt 160 utstillere fra 21 land deltok på 

utstillingen i Trondhjem med til sammen 406 

bilder. 

NSFF approberte denne utstillingen, samt 

Fredrikstad Fotoklubb sin 3dje Landsutstilling 

for billedmessig fotografi. 1929. Fredrikstad 

FK arrangerte Landsutstillinger i 1925, 1927 

og 1929. 

Oslo KK stilte ut 215 bilder fra The Royal 

Photograpic Society, i Blomqvist 

Kunstforening. 
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Fredrikstad Foto-Klubb blir oppløst dette året. «Den faste jury» besto av: Bjarne Aarhus, 

A.Moksnes, Oscar Larssen, Asbjørn Mortensen og Ansgar Møller. 

Torfinn Michaelsen, Oslo KK, overtok presidentvervet i 1931 og hadde dette vervet til 1942. 

Han var en stor drivkraft i Selskapet, og er den president som har satt lengst i vervet.  

  

Representantskapsmøte 12.april 1932 i Håndverks- og Industriforeningens hus, Rosenkrantz 

gaten i Oslo. Bergen Kameraklubb som ble stiftet 11.11.1931, blir innmeldt samtidig med 

stiftelsen av klubben. Internasjonalt samarbeid ble utvidet til Tchechoslovakiet. Det søkes 

samarbeid med Sverige og Danmark.  

Hovedstyret var godt fornøyd med deltakelsen i Landskonkurransen i 1932, hvor 34 deltakere 

deltok med 168 bilder. 70 bilder ble tatt ut til sirkulasjonsmappene, men ordningen med 

sirkulasjonsmappene går litt trått.  

Torfinn Michaelsen, Oslo KK ble utnevnt til 

Æresmedlem i NSFF i 1952, og ble tildelt 

FIAP sin høyeste utmerkelse for 

administrativt arbeid; HonEFIAP i 1957. 

Han var en av stifterne av NSFF, og var 

president 1931- 1942, sekretær og kasserer 

1927- 1930.  

Han var redaktør for Fotografi i 2 år. 
 

Selskapet overtok tidsskriftet 

Fotografi fra Oslo Kamera Klubb i 

1931. Tidsskriftet gikk med 

underskudd da NSFF overtok. 

Fotografi het 

tidligere Meddelelser fra 

Kristiania Kamera Klub, og kom 

ut seks ganger i året frem til mars 

1940. Redaktør var Bjarne Aarhus.  

Oslo KK arrangerte i anledning 

sitt 10 års jubileum en nasjonal 

utstilling for "billedmessig 

fotografi" ved Blomqvist 

Kunsthandel 
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Det var ønske om å heve kontingenten 1 krone, men selskapets lover utsetter dette. Det ble 

foreslått at representantskapet skulle møtes hvert annet år. Det stilles spørsmål; «har vi noe nytte 

av NSFF?» Torfinn Michaelsen- Oslo KK blir gjenvalgt til president. «Den faste jury» besto av: 

L.Bentzen, O.Christoffersen, E.C.Fjelle, K.Furuholmen og T. Michaelsen.  

Referatet avsluttes med: «Representantskapsmøtets deltagere spiste aftens sammen og påhørte 

sammen JO Dudley Johnstons radioforedrag: The place of photography in the modern world, 

efter innbydelse av Oppen Pedersen» 

Representantskapsmøte 4.juni 1933 i Folkets Hus på Rjukan. 

Tollmyndigheten forlanger toll på bilder fra utlandet, noe som lager vansker for det 

internasjonale arbeidet. Samarbeid er inngått med Fotografiska Foreningen i Sverige.  

3 sirkulasjonsmapper forsvant under postgang/sirkulasjon mellom klubbene. Hovedstyret var 

godt fornøyd med deltakelsen i Landskonkurransen, 34 deltakere med 168 bilder. 70 bilder ble 

tatt ut til sirkulasjonsmappene. Kontingenten ble forhøyet til kr.2 pr år. Torfinn Michaelsen- 

Oslo KK blir gjenvalgt til president. 

 

Representantskapsmøte 20.mai 1934 hos Jo Lunde på Lillehammer. 

Torfinn Michaelsen- Oslo KK blir gjenvalgt til president. 

Ved siden av Landsutstillingene der de beste bildene ble sendt rundt til de forskjellige klubbene, 

hadde selskapet også kontinuerlig andre utstillinger i sirkulasjon. En Landsutstilling var på rundt 

80 bilder. Hvor omfattende denne aktiviteten var, får vi et inntrykk av i årsberetningen for 

1933/34. Her fremgår det at ved siden av 78 bilder fra Landskonkurransen, hadde man fire 

utstillinger og en rekke postmapper i sirkulasjon. Selskapet hadde videre sendt utstillinger 

til Danmark og Tcjechoslovakiet, og håper å kunne sirkulere samlinger fra så vel disse som 

andre land i neste foreningsår.  Aktiviteten var i det hele stor i 1930 årene. Dette får vi et 

inntrykk av i korrespondansearkivet der vi finner at selskapet i tidspunktet fra starten til 1940 

hadde i alt 2278 journalnummer. Korrespondansemappen med utlandet var alene på 192 brev. 

Trondhjems KK, med Gunnar Schulerud som juryen leder, overtok juryen i 

Landskonkurransene.  

 

Representantskapsmøte 9.juni 1935 på Victoria Hotel i Lillehammer. 

Presidentens tittel forandres til formann. Konkurransereglene endres. Maksimum bilder som kan 

leveres reduseres til 8 bilder. Bilder med signatur eller merker av noen som helst art, på for- eller 

baksiden, blir refusert. Merker kan tildekkes. Representantskapet mottok telegram fra E. 

Djupedræt i Bergen. «Lav nu fremtidslover slik at ingen mere kivet nærer». Torfinn Michaelsen- 

Oslo KK blir valgt til formann. Økonomien i selskapet var fremdeles god.  

 

Representantskapsmøte 31.mai 1936 på Ekebergsrestauranten i Oslo.  

Selskapet har 5 klubber og 232 medlemmer. 

I 1936 ble det bestemt at det skulle være anonym innsendelse av bildene til Landskonkurransen, 

men arrangøren av Landskonkurransen dette året opphevet bestemmelsen, fordi det i praksis ikke 

lot seg gjennomføre. Regelen om anonym innlevering opphørte allerede året etter. Torfinn 

Michaelsen- Oslo KK blir gjenvalgt valgt til formann. Kristiansund KK med John Myhren som 

juryleder, overtok juryeringen av Landskonkurransene.  

 

Representantskapsmøte 16.mai 1937 på Hotel Phoenix i Trondheim. 
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Konkurransereglene endres. Regelen om anonym innsendelse av bildene til Landskonkurransen 

opphører. Bilder skal være returnert til autor innen 1 år fra innleveringsdato. NSFF forsikrer 

bildene med kr.20,- pr bilde. Bildene bør forsynes med oppgave over objektiv, negativmateriale, 

filter og andre data på kartongens bakside. Torfinn Michaelsen- Oslo KK blir gjenvalgt valgt til 

formann. 

 

Representantskapsmøte 5.juni 1938 

Drammen Kameraklubb og Hamar og omegns Kameraklubb ble medlem. 8 klubber og 308 

medlemmer. Norges Tekniske Høiskoles Kameraklubb i Trondheim søker opptagelse i selskapet 

med redusert kontingent. Trondhjems KK foreslår anonymisering av bildene i 

Landskonkurransen igjen.  

 

1939 

Ved feiringen av Fotografiet 100 år, ønsket Norsk Selskap For Fotografi, Norges 

Fagfotografforbund og Norsk Teknisk Museum, å arrangere en utstilling i september 1939.  

På grunn av krigshandlinger i Europa ble utstillingen utsatt til januar 1940. Torfinn Michaelsen, 

president i NSFF, var drivkraft for prosjektet, noe som sier ganske mye om NSFF sin status i 

fotomiljøet i Norge. 202 bilder var utstilt, deriblant en NSFF Landskonkurranse med 51 

fotografier. Det var også bilder fra fotografiets barndom representert med bla. et daguerreotypi 

av Daguerre tatt i 1848, samt et av hans kameraer 

Bergen Kameraklubb med Christian Bøbak som juryleder, overtok juryering av 

Landskonkurransene. 

 

1941 

På tross av at Norge var i en krig- og okkupasjonstid, ble Narvik Kameraklubb stiftet 4. mars 

1941 som den første i Nord Norge. Det var 34 medlemmer allerede på stiftelsesdagen, og året 

etter meldte klubben seg inn i NSFF med 69 medlemmer. Klubbens motto var: «Å lære 

hverandre og lære av hverandre». Okkupasjonsmakten hadde strenge regler for hva som var lov å 

ta bilder av.  

 

Representantskapsmøte 24.mai 1942 i Oslo 

Krigsårene fikk naturlig nok innvirkning på NSFF sin virksomhet, på et ordinært Landsmøte i 

1942 ble det bestemt at neste Landsmøte skulle avholdes så snart krigen tok slutt. Hovedstyret 

ble flyttet til Bergen i 1942 og Ragnar Waage i Bergen KK overtok som president etter Torfinn 

Michaelsen. Narvik kameraklubb meldte seg inn i NSFF og  

Den 13. Landskonkurranse ble arrangert i 1942 med 3 hovedgrupper; 

1. Sort-hvitt 

2. Smalfilm 

3. Farvedias 

 

Gruppe 1. Sort-hvitt 

Det kunne leveres inntil 8 bilder i sort-hvitt gruppen. Juryen bestemte hvilken kategori bilden 

skulle sortere under. 

a. Portrett og studiehode 



Side 8 av 106 

 

b. Genre og figurstudie 

c. Landskap og eksteriør 

d. Stilleben og interiør 

 

I hver gruppe ble det delt ut 1 sølvmedalje og 1 bronsemedalje. Juryen kunne utdele 1 

gullmedalje for en spesielt fremragende samling på minst 5 bilder. Ingen kunne tildeles mer en 1 

medalje i hver gruppe (kategori).  

Landsmøtet i 1942 bestemte følgende: «Det innskjerpes juryen at der kun utdeles det antall 

medaljer som er foreskrevet, men i rent spesielle tilfeller har juryen adgang til å utdele 2 

bronsemedaljer ekstra, samt diplomer som oppmuntringspremier. De 2 ekstra medaljer må dog 

ikke betraktes som oppmuntring»  

Juryen bestemte også hvilke bilder som skulle velges ut til sirkulasjonsmappene. 

 

Det ble satt opp en vandrepremie til beste klubb i Landskonkurransens sort-hvitt gruppe. 

 Vandrepremien blir en klubbs eiendom ved å vinnes 3 år på rad eller 5 år i avbrutt 

rekkefølge.  

 Ved bedømmelse for vandrepremien teller de 3 beste deltakere fra hver klubb. Disse må 

delta med minst 3 bilder hver, uansett konkurranseoppgave.  

 Vandrepremien oppbevares og benyttes hvert år av den seirende klubb. Klubben må 

holde premien assurert (brann og tyveri) for anskaffelsessummen (kr.250,-) Til 

vandrepremie er anskaffet en dirigentklubbe i sølv, utført av et gullsmedfirma i Oslo.  

 

Gruppe 2. Smalfilm 

I smalfilm kunne det konkurreres med 8mm og 16mm i sort-hvitt og farger. Hver deltager kunne 

sende inn inntil 2 filmer film oppspolet, påført tittel og tekster. (NSFF brannforsikret hver film 

med inntil kr.300,- pr stk fra mottakelse til retur)  

«Som premier utdeles i år (1942) diplomer, men når det igjen blir normale forhold, vil det bli 

utdelt sølv- og bronsemedaljer. Samme person kan ikke få mer enn 1 premie.» 

 

Gruppe 3. Farvedias 

Det kunne innsendes ferdig monterte fargebilder som var klar til projeksjon. Hver deltager kunne 

sende inn 5 fargedias. Innsenders navn ble påført hvert fargebilde, samt at det skulle vedlegges 

en fortegnelse med innsenders navn og klubbadresse.  

«Som premier utdeles i år (1942) diplomer, men når det igjen blir normale forhold, vil det bli 

utdelt sølv- og bronsemedaljer. Samme person kan ikke få mer enn 1 premie.» 

 

Fargedias ble første gang med i Landskonkurransen i 1942. Til tross for at det ikke var mulig å 

fremskaffe diasfilm i krigsårene, gav ikke juryen noen formidlende omstendigheter i forhold til 

billedmessig kvalitet. Det ble ikke utdelt noen diplomer i diasklassen dette året. Juryens 

begrunnelse for dette er på 7 sider. Det ble ikke avholdt Landskonkurranse i fargedias i 1943. 
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Ragnar Waage – Bergen Kameraklubb, president 1942-1945 

 

 

Ekstraordinært Landsmøte 8.oktober 1944 i Drammen 

Det ble innkalt til dette ekstraordinære Landsmøtet på grunn av opphopning av saker. På grunn 

av den store eksplosjonsulykken i Bergen i april, måtte møtet flyttes til Drammen. 

16 klubber er medlem i 1944. Spesielt ble ”bladsaken” tatt opp. Bladet ”Fotografi” fikk endret 

navn til ”Kamera” og skulle drives som et aksjeselskap og skulle være et medlemsblad for NSFF 

sine medlemmer. Det ble også besluttet at Hovedstyret skulle starte en innsamling av midler til 

gode for krigsrammede klubber. Rjukan KK overtok juryering av Landskonkurransene. 

 

Den 15. Landskonkurranse ble arrangert i 1944 med 2 hovedgrupper; Sort-hvitt og Farvedias 

Gruppe 1. Sort-hvitt 

Hver autor hadde lov å sende inn 8 bilder med en samlet fortegnelse skrevet på selskapets egne 

skjema. Det var kun lov å montere bildene på lys kartong i størrelsen 30x40 cm. (grunnet 

postvesenets bestemmelser). Bildene skulle innsendes anonymt, autors navn skulle skrives i 

fortegnelsen som ble vedlagt. Ellers er reglene relativt lik som året før.  

 Portrett og studiehode. 

 Landskap 

 Genre 

 Stilleben 

 Eksteriør 

 Interiør 

 Barnefotos (barn alene) 

 Dyrefotos (dyr alene) 

Oslo KK, Bergen KK og Kristiansund KK har hvert sitt napp i vandrepokalen. Smalfilm ble ikke 

arrangert på grunn av vanskelige tider i forhold til å få tak i film. På tross av dårlig tilgang på 

fargefilm, premierte juryen 19 av 66 fargedias. Tema var «fritt motiv» i fargedias klassen. 

Deltagergebyr var kr.1,- pr bilde. 
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Den faste jury 1944. Fotograf Bugge, lektor Blyh (juryens formann) fotograf Normann, major 

Luche og urmaker Johannesen (sekretær) 

 

1945 

Det første ordinære Landsmøtet når krigen var over, ble avholdt 3.november 1945 på Grand 

Hotell Terminus i Bergen, og var preget av forandringer i vedtekter.  

Ordningen med direktemedlemmer i selskapet opphører. Landsmøtene skal arrangeres annet 

hvert år. Under krigen ble all korrespondanse til NSFF sensurert, og selskapet ble beskyldt for å 

arbeide i fiendens interesser. Ragnar Mørk - Oslo Kameraklubb ble valgt til president 

 

Den 16. Landskonkurranse ble arrangert i desember 1945 med 3 hovedgrupper; 

1. Sort-hvitt, 2. Farvedias, 3. Kino- Smalfilm 

 

Gruppe 1. Sort-hvitt 

Ulike klasser i Landskonkurransen:  

 Portrett og studiehode. 

 Genre, figurstudier. 

 Landskap og eksteriør. 

 Stilleben og interiør 

 

 «Det kan konkurreres med ethvert bilde som ikke tidligere er antatt i en konkurranse arrangert 

av NSFF» Konkurransereglene var ellers stort sett som fjorårets. Deltagergebyr var kr.1,- pr 

bilde, og innsendelsen skulle være anonym. 14 deltakere sendte inn 68 fargedias. 1 

bronsemedalje og 3 diplomer ble utdelt.  

 

Det ble avholdt et ekstraordinært Landsmøte 8.oktober 1944 i Drammen, og begrunnelsen var 

opphoping av saker. Spesielt ble ”bladsaken” tatt opp. Bladet ”Fotografi” fikk endret navn til 

”Kamera” og skulle drives som et aksjeselskap og skulle være et medlemsblad for NSFF sine 
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medlemmer. Det ble også besluttet at Hovedstyret skulle starte en innsamling av midler til gode 

for krigsrammede klubber. 

Med hovedinteresse fotografi, var NSFF som organisasjon meget utsatt. Under krigen 1940-1945 

ble all korrespondanse til NSFF sensurert, og selskapet ble beskyldt for å arbeide ”i fiendens 

interesser”.  Ragnar Waage skriver i et brev til klubbene når krigen var over: Arbeidsforholdene 

ved Norsk Selskap For Fotografi under krigen har vært vanskeliggjort ved at de tyske 

okupasjonsmakter til enhver tid hadde et mistenksomt øie til Selskapets virke. Mange av de brev 

som klubber og medlemmer sendte meg, hadde en ordlyd som tyskerne bare vilde forstå i en 

bestemt retning, og det var mangen gang vanskelog å gi en tilfredstillende forklaring ovenfor de 

sensurerende myndigheter. Som vi husker var det ikke bare post fra utlandet som blev sensuret, 

men i like høi grad innenlands korrespondanse. Nu er dette over og det kan være interessant å se 

tilbake på disse brev som tyskerne påstod var beviser for at Selskapets medlemmer arbeidet i 

”fiendens interesser”  

I et brev til meg skrives: ………….søndag hadde vi (klubbens navn) en fin tur og på tilbakeveien 

syklet vi over den store tyske leir her. Og pludselig hører vi duren av mange fly og så begynte en 

bombing og skyting av en annen verden. Vi løp under en fjellnabbe og derfra så vi hvorledes 

tyske fly på bakken, barakker med mer, blev sprengt i biter og mange tyskere drept. Vi var 

heldige og fikk tatt en rull udbemerkede billeder som nettopp er fremkaldt. Vi sender Dem noen 

fotos i morgen……..(billedene har jeg ikke mottatt)  

Et annet brev:………….Tyskerne er noen sataner. Nu er to medlemmer av klubben tatt og sendt 

til Tyskland fordi de hadde tatt noen billeder i nærheten av en tysk stilling. Det er ikke forbud 

mot å fotografere her, men nu kommer det vel. Forresten har vi en samling gode 

krigsbilleder……..  

Freden kom i rett tid, ellers ville president Ragnar Waage sin harde kamp for å stå utenfor 

Nasjonal Samling, stadig blitt vanskeligere. I et brev til klubbene i 1945 skrives det: Vi ønsker de 

medlemmer som under krigen har oppholdt sig i utlandet eller i fangeleire hjertelig velkommen 

tilbake. Da det i mange tilfeller forekommer adresseforandringer hos disse, tør vi be Dem være 

sekretæren behjelpelig med å korrigere medlemslisten. Styret har besluttet at kontingenten og 

mulige restanser intill 1.juni 1945 for disse medlemmers vedkommende skal strykes. Medlemmer 

som på grunn av kritiske forhold har meldt sig ut, anmodes om å melde sig inn igjen. 

Enhver som har stått som medlem av nasjonal samling etter 8.april 1940 og som ikke meldte sig 

ut så snart det var anledning til det er suspendert som medlem. Styret forutsettre at medlemmer 

som har utvist uverdig holdning under okkupasjonstiden straks melder sig ut av klubben. Det vil 

bli nedsatt en komité for å undersøke medlemmers forhold i så henseende. 

Ved frigjøringen arrangerte NSFF en fotokonkurranse med tema: ”De beste bilder fra 

frihetsdagene” 
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Den faste jury 1945. Ohnstad, Jacobsen, Mortensen, Nicolaysen, Walman og Rønning 

 

1946 

Til sammen 160 bilder fra sirkulasjonssamlingen gikk tapt i en brann i Tromsø. Tidsskriftet 

Fotografi opphørte i 1940 på grunn av krigen. I 1946 ble det laget et hefte "Meddelelser til 

klubbene" som kom ut 5 ganger i året. NSFF deltok i en internasjonal utstilling i Dublin- Irland. 

Arendal & omegn Fotoklubb, Bodø Fotoklubb og Kristiansand Kamera Klubb blir godkjent 

medlemsklubber i selskapet.  

NSFF oppfordrer filmklubbene til å melde seg inn i UNICA – Union Internationale du Cinema 

d’amateurs.  

Oslo KK med Østmo som juryleder, overtok juryering av Landskonkurransene 

 

           
 

 

Den 17. Landskonkurranse ble arrangert i oktober 1946 med 3 hovedgrupper; 

1. Sort-hvitt 

2. Farvedias 

3. Kino- Smalfilm 

 

Oslo Kamera Klubb utgav i 1946 boken ”Bildet 

lever” i forbindelse med klubbens 25 års jubileum.  

 

En imponerende bok, tatt i betraktning de knappe 

resurser som fantes i årene etter krigen. 
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Landskonkurransen 1946. Jury i farvedias.  

Østmo, Bakken, Scheffer-Dahl og Stenstadvold. Alle fra Oslo KK 

 

Landsmøte 25-26.mai 1947 i Trondhjems Handelskammers forening. 

Landsmøtet fikk 24 saker til behandling. Det ble vedtatt en kontingentforhøyelse, kr.2,- pr. år for 

et vanlig medlemskap og kr.3,- for inntredelseskontingent.  Et internasjonalt utvalg opprettes. 

Leif Kolstø fra Oslo Kamera Klubb ble valgt til president.  

I 1947 ble det bestemt at deltakerne i Landskonkurransene selv skulle ha utført sine forstørrelser. 

Mange klubber hadde napp i vandrepremien i Landskonkurransen, som var en formannsklubbe i 

sølv. Klubbene som hadde napp i vandrepokalen var: Drammen KK (2), Kristiansund KK (2), 

Oslo KK (2), Bergen KK (1) og Trondhjems KK (1).  

Larvik Fotoklubb, Fredrikstad Kameraklubb og Moss Fotoklubb blir godkjent som 

medlemsklubb. Den faste jury overtas av Bergen Kameraklubb med herrene E. Alvsaker, F. 

Blaha, Chr. W. Bryn, T. Vassdal og Ragnar Waage. 

Klubbene blir oppfordret av Hovedstyret å sende inn bidrag for kunne lage et sanghefte. Vi vet 

ikke om dette ble en realitet.  
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Den faste jury 1946.  

Reithe, Lind, Jegtnes, Romsloe (juryens formann) og Tønnessen. Alle fra Narvik KK 

 

1948 

Selskapet fikk laget et jakkemerke i sølv, som medlemmene kunne bestille til kr. 7,50 (uten å 

måtte innlevere gammelt sølv) Mange klubber hadde napp i vandrepremien i 

Landskonkurransen, som var en formannsklubbe i sølv. Drammen KK (2), Kristiansund KK (2), 

Oslo KK (2), Bergen KK (1) og Trondhjems KK (1).  

Etterkrigstidens knapphet på alt som var av resurser og materiell var i mange år merkbar for 

fotografene. Medlemmene blir oppfordret til å spare på fil og papir, da det er vanskelig, nærmest 

katastrofalt, å få tak i dette hos forhandlerne. I et brev i 1948 til klubbene skrives det: Som vi 

nevnte i vårt forrige sirkulære er situasjonen hva fotomateriell angår nærmest katastrofal for oss 

amatørfotografer. Det er svært liten oppmuntring man får ved henvendelse til landets 

fotoimportører. Det svares at man neppe kan vente noen bedring før tidligst august-september. 

Man gjør derfor klokt i å spare på film og papir. Fotoapparater vil det overhodet ikke bli innført 

fra utlandet i år. 

1949 

Hans A. Helgeland fra Drammen Fotoklubb ble valgt til president på Landsmøte 5.mai 1949 på 

Hamar. Et forslag om å bedømme Landskonkurransen ved hjelp av skjema ble nedstemt. Det 

samme ble forslaget om at tidligere offentliggjorte bilder, publisert i tidsskrifter, ikke kan delta i 

Landskonkurransen. Regelen om at autor selv skal ha laget forstørrelsene ble opprettholdt, en av 

begrunnelsene var at en fotoforretning ikke kunne lage den samme kvaliteten som fotografen 

selv. Deltageravgiften i Landskonkurransene ble økt til kr.2,- pr bilde og kr.5,- pr film.  

 

I et detaljert referat fra Landsmøtet dette året blir det referert fra valgdiskusjonen: Etter at 

dirigenten hadde gjennomgått valgene og gjort rede for hvem som ikke stilte til gjenvalg, trakk 

deltagerne seg tilbake til en lunch i Hamar Håndverksforenings restaurant. Etter lunchen 

begynte så selve valgdebatten. Den tidligere president, Leif Kolstø, frasa seg bestemt gjenvalg 
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og Bjørn Røli foreslo som kandidat Helgeland, Drammen. Helgeland fremholdt at Kolstø var 

selvskrevet til hvervet som president og det utspant seg en livlig replikkveksling mellom de to. 

Kolstø gjorde oppmerksom på at hans kone hadde innfunnet seg ”for å være hans livvakt” da 

hun hadde gitt ham uttrykkelig ordre om å sørge for å ikke bli valgt. ”Jeg ser at hun ikke har 

mobilisert helt” la Kolstø til, ”hun har ikke tatt på seg brillene ennu!” Helgeland: ”Det er 

umulig for meg å ta hvervet da jeg er altfor opptatt med andre tillitshverv, men ved neste 

Landsmøte vil jeg eventuelt stille meg til valg. Jeg er blant annet en ivrig skytter og er med i 

styret for Drammen skytterklubb” Kolstø: ”Skal det være en trussel?” 

 

Vandrepremien i sort-hvitt klassen i Landskonkurransene ble vunnet av Oslo KK. Det ble vedtatt 

at et skjold med selskapet emblem ble den nye vandrepremien i Landskonkurransene, og at det 

også skulle være vandrepremie i fargedias- og smalfilmgruppene. Det ble også vedtatt at det 

kunne deles ut gullmedalje i smalfilmklassen for film av særskilt høy klasse.  

 

Medlemsbladet Kamera har et opplag på 3000, og sendes gratis til klubbene. Selskapet vedtok å 

melde seg inn i FIAP - Fedèration Internationale de l’Art Photograpique, dersom økonomien 

tillot det.  

Sort-hvitt utvalget- Hønefoss KK, Fargeutvalget- Bakken og Scheffer Dahl, Smalfilmutvalget- 

Bergen KK. Den faste jury besto av Peder A. Offenberg, John Myhren og Jan Engvig. Alle fra 

Kristiansund KK. Juryen i Landskonkurransens dias klasse kom fra Oslo KK, med Ottar Bakken 

som juryleder. Juryen i Landskonkurransens sort-hvitt klasse kom fra Hamar KK, med 

Haakenstad som juryleder. 

 

 

Hans Helgeland- Drammen KK, ble valgt til president i 1949 og Hovedstyret fikk sitt hovedsete i 

Drammen til 1953          
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Landskonkurransen 1949. Jury i sort-hvitt. 

Haakenstad, E.Lyche,  A.R. Johannesen, Ole R. Knutsen, Arne Tårud 

 

1950 

NSFF ble medlem av FIAP- Fédération Internationale de l'Art Photographique, 
27.november 1950. Det var ikke helt uten problemer at det gikk i orden. I et brev til klubbene i 

1948 står det: Vi er gjentagne ganger blitt oppfordret til å slutte oss til det internasjonale 

samband av fotografiske forbund: Fedèration Internationale de l’Art Photograpique - FIAP, 

men har foreløpig ikke funnet tiden inne til å reflektere på tilbudet. Ikke fordi vi har noe å 

innvenne mot denne organisasjon, men fordi vi mener at de mange restriksjoner ikke minst når 

det gjelder utenlandsk valuta for tiden legges hindringer i veien for et mer intimt samarbeide 

med utlandet.  Det er etter vår mening ikke bare nok å holde forbindelse med en slik 

organisasjon gjennom korrespondanse, man bør også ha anledning til en direkte personlig 

kontakt. Da organisasjonens ledelse holder til henholdsvis i Belgia og Schweitz, sier det seg selv 

at muligheten for et besøk i disse land vil strande på avslag fra Norges Bank til den nødvendige 

valuta. 

 

Etterkrigsårene og spesielt femtiårene var preget av stor økning i medlemstallene. I 1950 var det 

28 klubber og 1690 medlemmer.  

Juryen i Landskonkurransens i dias klasse kom fra Fredrikstad KK, med J. Opsahl som juryleder. 

Landskonkurransens i sort-hvitt klasse ble juryert av Rjukan KK. 
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Landsmøte 26.-27.mai 1951 Klekken Turisthotell i Hønefoss. 

I 10 år har det eksister et autorisasjonsutvalg for dommere i juryer. Det var mye diskusjon om 

dette burde legges ned, da det ikke hadde fungert slik intensjonen var. Det ble enighet om å 

fremlegge forslag om regler for bedømming i konkurranser. Det ble vedtatt at redaktøren i 

Kamera skulle være medlem i Hovedstyret. Det ble vedtatt at anonymitet i Landskonkurransene 

sløyfes. Det ble også vedtatt navneendring av selskapet til Norsk Selskap For Fotografi og 

Smalfilm- NSFS. Oslo KK sitt forslag om at navnet skulle være Norsk Selskap For Foto og 

Smalfilm, ble nedstemt.  

 
 

Sort-hvitt utvalget: Hønefoss KK, Fargeutvalget: Oslo KK- P.Scheffer Dahl og O.Bakken, 

Smalfilmutvalget: Oslo KK- Syversen og Hagen, Sirkulasjonsutvalget: G.C.Bergsund, Wikborg 

og Schwitters. Den faste jury besto av Peder A. Offenberg, John Myhren og Jan Engvig. Alle fra 

Kristiansund KK. Den faste jury, Sort-hvitt- og Fargeutvalget hadde som oppgave å juryere 

konkurranser som klubbene sendte inn. Smalfilmutvalget avventet sin aktivitet i påvente av 

stiftelsen av Norges Filmamatører. 

 

Ekstraordinært Landsmøte 14.oktober 1951 Borger Gård på Ringerike. 

Behandling av dannelsen av Norges Filmamatører. Landsmøtet er enig i å medvirke til stiftelsen 

av Norges Filmamatører under forutsetning av at dette ikke medfører noen forandring i 

klubbenes nuværende administrasjon, deres indre arbeide eller deres suverenitet. NSFS sine 

smalfilmgrupper og NSF- Norsk Smalfilm Forbund danner sammen NF- Norges Filmamatører. 

Det var også diskusjoner vedrørende navnet på selskapet, NSFS- Norsk Selskap For Fotografi og 

Smalfilm. Noen ville ha tilbake det opprinnelige navnet NSFF. Saken ble utsatt.  

Juryen i Landskonkurransens dias klasse kom fra Kristiansand KK, med Thor Andersen som 

juryleder. Juryen i Landskonkurransens sort-hvitt klasse kom fra Oslo KK, med Rolf Mortensen 

som juryleder. 
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Landskonkurransen 1951. Jury i sort-hvitt 

Rolf Mortensen (juryens formann), Reidar ringen (sekretær),  

Einar Nordstrand, Harald Hauge og Ivar Andersen. 

 

 

 

1952 

Formann i Kristiansund Kameraklubb, Finn Koch, overrakte en formannsklubbe til presidenten i 

NSFF i forbindelse med 25 års jubileet. En inskripsjon: «Norsk Selskap For Fotografi 1927 – 

17/12 – 1952. Fra samtlige tilsluttede klubber» Formannsklubben skal oppbevares og nyttes av 

den klubb som vinner Landskonkurransen i sort-hvitt. Formannsklubben skal være tilstede på 

hvert landsmøte.  

 
 

Medlemmene som drev med smalfilm, startet i 1952 sitt eget forbund; Norges Filmamatører, 

senere Norsk amatørfilmforbund. Det ble stiftet 8.mars 1952 i Stortingsgaten 8 i Oslo. Dette 

medførte at smalfilm utgikk fra Landskonkurransene. Selskapet behold imidlertid navnet Norsk 

Selskap For Foto og Smalfilm frem til 1961.  

 

Selskapet stilte med 7 bilder til en FIAP utstilling, og med 12 bilder til en verdensutstilling i 

Lucerne. Torfinn Michaelsen- Oslo KK ble utnevnt til selskapets første æresmedlem.  
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Hovedstyret 1952 

Aage Talgø, Hans Helgeland, Rolf Mortensen, Gudbrand Baasen, H. Berntsen, Leif Kolstø 

 

1953 

Finn Koch fra Kristiansund Kameraklubb velges som president på Landsmøtet 24-25.mai 1953 i 

Kristiansund. Han ble egentlig valgt mot sin vilje, men stilte likevel opp da det ikke var andre 

kandidater. Rolf Mortensen trekker seg som redaktør i Kamera. Ny redaktør Knut Fugleseth- 

Ålesund KK. Sirkulasjonssamlingene besto av 9 FIAP diassamlinger fra ulike land, samt 7 sort-

hvitt bildesamlinger bestående av: presentasjonssamling, Landskonkurransene 1949, 1950, 1951 

og 1952. Dansk bildesamling og Svensk bildesamling.  

Nok en gang kom ble et forslag om navneendring av selskapet, men det ble nedstemt.  

Stemmerettsreglene ble endret. Klubber med opp til 10 medlemmer 1 stemme, 11-25 

medlemmer 2 stemmer, 26-50 medlemmer 4 stemmer, 51-75 medlemmer 5 stemmer, 76-100 

medlemmer 6 stemmer. Over 100 medlemmer, 1 stemmer for hver påbegynte 50 medlem.  

 

På Landsmøtet i Kristiansund i 1953, ble det for første gang innført en distriktordning, med egne 

distriktsstyrer. 

I. Nord Norge-området, nordenfor Namsos. 

II. Møre og Trøndelag, fra og med Ålesund til og med Namsos, 

III. Bergen, Hordaland og Rogaland, sydover til og med Egersund. 

IV. Sørlandet, fra Flekkefjord til og med Risør. 

V. Østlandet, Kragerø til Halden, med Oslo og Opplandene. 

 

Det ble valgt distrikts formenn:  

I. Karl Knutsen- Narvik KK 

II. Arne Holanger- Trondhjems KK 

III. Kjell Rostrup- Sandnes KK 

IV. Sverre Rødsten Knutsen- Hønefoss KK 

V. Peder Jarulf- Askim KK 

 

Distrikts formenn utgjorde valgkomiteen i NSFF.  

 

Nye konkurranseregler ble utarbeidet i 1953. Det ble konkurrert i 2 grupper; sort/hvitt og 

fargedias, og hver gruppe hadde egen arrangør og jury. Hver deltaker kunne levere inn inntil 8 

bilder i hver gruppe. Arbeidene skulle være gjort av autor selv, med unntak av oppklebing av 

sort/hvitt bildene og fremkalling av fargedias. Bildene måtte ikke tidligere ha fått diplom eller 
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medalje i Landskonkurransen. Autor kunne selv velge om det skulle være anonym innlevering, 

med navneseddel i lukket konvolutt. Juryen plasserte bildene i motivgruppene:  

a) Portrett og studiehode 

b) Genre, figurstudie, og dyrebilder. 

c) Natur og naturutsnitt. 

d) Arkitektur, ingeniørkunst og stilleben. 

 

Antall motivgrupper ble i 1956 redusert til bare 2: 

a) Portrett og figurstudie 

b) Fritt motiv. 

Juryen skulle fremdeles ha myndighet til å plassere bildene i de ulike motivgruppene.  

 

Medlemsbladet ”Kamera” sin redaksjon ble flyttet til Ålesund med Knut Fuglset fra Ålesund KK 

som redaktør. Nye diplomer ble utformet dette året av Peter Scheffer Dahl, Oslo KK, diplomene 

var også i bruk på 1970 tallet. 

Selskapet ble anmodet av Rolf Mortensen å oppta forhandlinger med tilsvarende organisasjoner i 

de øvrige Nordiske land om å innstifte et årlig Nordisk Mesterskap i fotografi, så vel svart/hvitt 

som farge. Styret bemyndiges til å formulere statuttene for et slikt mesterskap i samråd med de 

øvrige land. Rolf Mortensen sa seg villig til å opptre som kontaktmann dersom slapp å være 

redaktør for ”Kamera” 
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Finn Koch- Kristiansund KK. President 1953 – 1958. Han ble tildelt HonEFIAP - Honorary 

Excellence FIAP i 1956 og i 1959 NSFF hederstegn Klasse I.  

Trondhjems Kameraklubb feiret sitt 25. årsjubileum i 1953, med å invitere klubbene i 

Trondheims vennskapsbyer til konkurranse. Østersund Fotoklubb, Odense Leica Klub, 

Tampereen Kameraseura, Norrkøpings Fotoklubb. 200 fotografier ble stilt ut 28.03-08.03 i 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.  

 

1954 

På FIAP sin kongress i Barcelona ble NSFF representert ved formannen i Danske Camera 

Pictoralister.  

Det ble utarbeidet retningslinjer for distriktformennene, som ble godkjent av Landsmøtet. 

Distriktformennenes oppgave er: 

 Være presidentens personlige stedfortreder i sitt distrikt. 

 Stå som formidler mellom president og klubbene i sitt distrikt. 

 Være KAMERAs representant i sitt distrikt. 

 Være medlem av styret og styrets mann i distriktet. 

 Være distributør av foto og diassamlinger fra selskapet til klubbene i sitt distrikt. Disse 

samlingene bytter distriktformennene innbyrdes når de er ferdigsirkulert i et distrikt. 

 Arrangere distriktkonkurranser og samarbeide med de øvrige distriktformenn, for 

eksempel ved distriktsamlinger.  

 Organisere utstillinger og vandresamlinger. 

 Organisere foredrag og være klubbene til hjelp med å skaffe foredragsholdere i nært 

samarbeid med presidenten og styret og de øvrige distriktformenn.  

 

Det var ikke helt uten problemer for medlemmene i Selskapet å delta i utenlandske salonger. 

Her er et brev fra Norges Bank i 1954: Vi viser til Deres brev av 24.ds. og tidligere 

korrespondanse om tildeling av valuta til dekning av utgifter som vil påløpe i forbindelse med at 

nordmenn vil delta med egne arbeider på utenlandske fotoutstillinger. De meddeler i Deres siste 
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brev at det for hver enkelt deltakers vedkommende vil dreie seg om et gebyr som må innbetales 

samtidig med at foto- eller filmarbeider anmeldes til de forskjellige utstillinger. På grunnlag av 

de opplysninger De har meddelt oss og i betraktning av at det vil dreie seg om bagatellmessige 

beløp gir vi tilsagn om at valuta vil bli tillatt disponert til dekning av disse utgifter, også i de 

tilfelle hvor det er tale om betaling i dollars. Når det blir aktuelt kan De henvise Deres 

medlemmer til å henvende seg til en valutabank om spørsmålet. 

 

Landsmøtet 29-30.mai 1955 i Sandnes 

Finn Koch fra Kristiansund Kameraklubb gjenvelges som president da det ikke var andre 

kandidater. Nok en gang kom ble et forslag om navneendring av selskapet, men det ble nedstemt 

igjen. Dette på tross av at Norges Filmamatører ble stiftet i 1952 og Landskonkurransene ikke 

lenger hadde egen gruppe for smalfilm. Det ble satt i gang et arbeid med å få til en fast norsk 

fotosamling. Det ble laget et diplom som klubbene kunne bruke til sine konkurranser.  

 

Landsmøtet vedtok å innføre et «erkjentlighetstegn» - hederstegn. 

Klasse I. Forbundsknapp i gull        

Klasse II. Forbundsknapp i gull m/ekeløv (æresmedlemskap)                  

 

Fordringer for klasse I.  

a) Personer som innen Selskapet eller en enkelt/klubb, har nedlagt et fortjenestefullt arbeid i 

administrasjon og/eller. 

b) Gjennom lengre tid ved deltagelse i konkurranser og utstillinger har gjort norsk billedmessig 

fotografi og smalfilm kjent. 

 

Fordringer for klasse II.  

a) Personer i og utenfor Selskapet som ved større ytelse innen fotografien eller fotografisk kunst 

og/eller. 

b) Ved fremragende arbeid innen sin kunst, av nasjonal og internasjonal betydning, har fremmet 

Selskapets interesser, og dermed gjort seg fortjent til æresmedlemskap. 

 

Regler for utdeling av hederstegnet 

 Ethvert medlem av Selskapet kan bringe i forslag personer som kan komme i betraktning 

av hederstegnet. 

 Forslag sendes til vedkommende klubbstyre, Dette oversendes forslag til Selskapets styre, 

vedlagt data i overensstemmelse med fordringene for oppnåelse av klasse. 

 Selskapets styre avgjør og utdeler hederstegnene. Utdelingen bør fortrinnsvis foretas på 

Selskapets Landsmøter. 

 Det kan i hver periode (2 år) utdeles inntil 5 tegn i kl. I og inntil 2 tegn i kl.II 

 

RSF- Riksforbundet Svensk Fotografi arrangerte Nordisk Fotomønstring i mai 1955. Rolf 

Mortensen- Oslo KK var pådriveren i selskapet for å få dette samarbeidet til fra norsk side.  
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Ernst Schwitters hadde en turne hvor han besøkte 14 klubber med foredraget «Fra fjord til fjell 

ved dag og natt - kunstneriske og tekniske fargeproblemer i teori og praksis». Foredraget var 

ledsaget av fargelysbilder. Turneen var finansiert av J.L. Nerlien a/s i Oslo.  

Ved FIAP kongressen i 1954 ble NSFF valgt som visepresidium for 1955 sammen med 

Argentina og Japan.  

I perioden 1953- 1955 var bildemappene i sirkulasjon til sammen 426 ganger. I samme periode 

var det postlagt 837 brev fra NSFF, og det ble mottatt 326 brev. Den faste jury hadde i perioden 

april 1954- april 1955 juryert 29 konkurranser med til sammen 635 sort-hvitt bilder fra ulike 

klubber.  

I følge avtale mellom det svenske- og norske fotoforbund fikk medlemmene i begge land 

anledning til å abonnere på de respektive forbunds tidsskrifter til en moderert pris. Det var også 

opprettet kontakter mellom flere svenske og norske klubber for utveksling av bilder, erfaringer 

osv.  

                                           
 

1957 

På Landsmøtet i Kongsberg gjenvelges Finn Koch fra Kristiansund Kameraklubb som president 

da det ikke var andre kandidater. Thorfinn Michaelsen og Rolf Mortensen, begge fra Oslo KK, 

ble tildelt HonEFIAP.  Det er 79 klubber og 4500 medlemmer i selskapet. Landsmøtet avholdes 

8-10.juni på Hotel Gyldenløve i Kongsberg. I 1957 ble John Myren- Kristiansund KK og 

Kolbjørn Dekkerhus- Trondhjem KK, tildelt NSFF sitt hederstegn av Klasse II, og dermed 

utnevnt til æresmedlemer. Det ble dette året foreslått at alle dias i Landskonkurransene skulle 

dupliseres. Redaksjonen i medlemsbladet Kamera ble flyttet til Stavanger.  

 

Bergen Kamera 

Klubb arrangerte 

en konkurranse i 

forbindelse med 25 

års jubileum. 

Deltakere fra 

distrikt 3, Bergen, 

Hordaland, 

Rogaland og Vest 

Agder. 

Selskapet fikk laget 

egne diplomer som 

klubbene kunne 

benytte seg av. 
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1958 

 

    

 

1959 

Landsmøtet ble avholdt 29-30.august på Lillehammer. Finn Koch, Leon Johannsson- 

Kristiansund KK og Kristian Helgesen- Bodø FK, ble tildelt NSFF hederstegn klasse 1.  

Nok en gang kom navneendring av selskapet opp som et tema på Landsmøtet, men siden det ikke 

var oppført på dagsorden kunne ikke noe vedtas. Delegaten ville drøfte det i egne klubber før en 

avgjørelse kunne tas. Finn Koch måtte trekke seg som president på grunn av sykdom, og 

visepresident Thor Melhuus overtok frem til Landsmøtet hvor han ble valgt til president. Han 

overtok også som redaktør av Kamera.  Det ble forsøkt med en kolleksjonskonkurranse i 1959, 

men det ble for få deltakere til at konkurransen kunne gjennomføres. Selskapet sendte 19 bilder 

til FIAP sin Cup Competition. 5 autorer fra Trondhjems KK, 8 fra Oslo KK og 1 autor fra 

Sandnes FK. Det norske laget kom på 15. plass av 20 deltakende land.  

FIAP ble en kulturell institusjon i UNESCO i klassen «Mutual information». FIAP arrangerte for 

første gang World Cup of Photography (s/h) og det var premieutdeling på 7. FIAP kongressen i 

Aten. Det finske laget vant Europa pokalen, mens det norske laget ble tildelt sølvmedalje. Det 

norske laget var representert ved: Cartsten Arnholm, Per Borgting, Odd Frellumstad, Asmund 

Myhrvold. Erland Rygh, Sivert Vistaunet og Bjørn Winsnes fra Oslo KK, Gabriel Bore fra 

Sandnes FK, Kolbjørn Dekkerhus Christian Geelmuyden, Svein Lian, Thor Melhuus, Egil Rein 

fra Trondhjems KK. 

Rolf Mortensen- Oslo KK er en av stifterne av 

selskapet. Han ble utnevnt til æresmedlem i 1957 

og ble tildelt FIAP sin høyeste utmerkelse for 

administrativt arbeid HonEFIAP i 1957. 

Han var redaktør for Kamera i 5 år og Fotografi i 

3 år. Han utga flere lærebøker i fotografering. Han 

var i flere år juryleder i Landskonkurransene. Fikk 

gullmedalje i den første Landskonkurransen i 

1930.  

Trondhjems Kameraklubb arrangerte i 1958 The 

First International Color Slide Exhibition of Norway.  

Det var innlevert 996 dias fra 257 autorer som kom 

fra 15 land.  NSFF stilte med medaljer til 

konkurransen.  

Forsiden av katalogen har bildet Kolbjørn Dekkerhus 

sitt bilde ”Kirkeporten”, som er solgt som postkort i 

over 3 millioner eksemplarer. 
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Det første Konkurranseutvalget blir opprettet, sammensatt av medlemmer fra Hønefoss KK og 

Oslo KK, med Sverre Rødsten Knutsen- Hønefoss KK som leder.  

 

             
Thor Melhuus- Trondhjems Kameraklubb,   Finn Koch blir tildelt Hederstegn.  

             President 1959-1961 

    Redaktør av Kamera 1960-1964 

    Æresmedlem og EsNSFF i 2009 

 

1960 

Thor Melhuus deltok på en kongress i Gøteborg i oktober. Det var deltakere fra Sverige, Finland, 

Danmark og Norge. Tema var nordisk samarbeid og det ble dannet et interimsstyre for Nordisk 

Samarbeidsorgan for Fotografi. Interimsstyret besto av H.B.J.Cramer- Danmark, Fredrik 

Hachman- Finland, Thor Melhus- Norge og K.E.Wennstam- Sverige. Tor Alm- Sverige ble valgt 

til generalsekretær. I det svenske forbundet- RSF, var det største forbundet med 200 klubber og 

6000 medlemmer. Danskene hadde ikke den struktur som de andre forbundene, og heller ikke 

noe særlig økonomi å bidra med. Cramer fra Danmark var redaktør for Fotomagasinet og 

medlem i styremedlem i FIAP. Tor Alm var redaktør for RSF sitt tidsskrift Fotografi.  

Landskonkurransens diasklasse ble juryert av Bodø FK, med Sigurd Dyvik som juryens leder. 

Sort-hvitt klassen ble juryert av Porsgrunn KK, med Erling Robertsen som juryleder. 

Sverre Drabløs, Knut Fugleseth og Bjarne Skarbøvik, alle tre fra Ålesund KK, fikk sitt 

æresmedlemskap for sitt arbeid med Kamera. 

 

 
Sverre Drabløs, Knut Fugleseth, Bjarne Skabøvik 
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1961 

      
Rikard Furuholmen    Ansgar Møller 

 

På Landsmøtet i 1961, som ble avholdt i Skien, ble Ansgar Møller, en av stifter av NSFF og den 

første president, tildelt NSFF sitt hederstegn av Klasse II, og dermed utnevnt til æresmedlem 

sammen med Rickard Furuholmen- Oslo KK, Reinart O. Sjølyst- Rjukan KK, Jan Fredrik 

Solberg- Oslo KK, Nils Ringen- Oslo KK og Kjell Drechsler- Stavanger FK.  
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Etter 10 år skilte fotografene og filmfolket lag i 1961, og selskapet ble igjen hetende Norsk 

Selskap For Fotografi. Dette tema var oppe til debatt på hvert eneste Landsmøte i denne 

perioden. Samarbeidet mellom NSFF og NSF- Norges Smalfilmforbund opphørte dette året.  

 

Landsmøtet vedtok en omorganisering av distriktordningen, det skulle deretter være 8 distrikter. 

Det ble også vedtatt at det ikke lenger skulle være obligatorisk for medlemmene å ha 

abonnement på Kamera. 

  

Medlemstallet økte kraftig i etterkrigsårene noe som medførte økt deltagelse i 

Landskonkurransene. NSFF hadde i 1961, 75 klubber med til sammen 3317 medlemmer, i 

motsetning til 1950 da det var 28 klubber med 1690 medlemmer. På grunn av større 

medlemsmasse og økt deltakelse i Landskonkurransene ble det vedtatt at antall fotografier i hver 

av gruppene skulle reduseres til 5. Sort/hvitt bildene kunne være oppklebet på stiv kartong. 

Korteste side ikke under 30 cm, og lengste side ikke over 50 cm. Dias kunne ha formatene 5x5 

cm, 7x7 cm eller 8x8 cm, og skulle være montert etter Norsk Standard. Tema var «Fritt motiv». 

Selv med en reduksjon i antall bilder pr autor, ble det innlevert 340 sort-hvitt bilder fra 88 

autorer og 497 fargedias fra 109 autorer. Landskonkurransen ble juryert av en sammensatt jury 

fra Trondhjems KK og Oslo KK. J. Chr. Geeldmeyden fra Trondheim var juryformann i 

diasklassen og Kolbjørn Dekkerhus var juryformann i sort-hvitt klassen. 

Thor Melhus- Trondhjems KK, ble gjenvalgt til president.  

 

1962 

Landsmøtet i Oslo 17.-18. februar vedtok at hver autor kunne delta med inntil 4 bilder i hver 

klasse. For samlinger på 4 bilder, som alle er verdige, kunne juryen tildele gullmedalje. Antall 

antatte og premierte skulle ikke overstige 25% av de innleverte bildene i hver gruppe/klasse. Alle 

premierte og antatte bilder skulle tildeles en oblat. Det ble vedtatt at NSFF har rett til å bruke 

svart/hvitt bilder og fargedias i utstillinger hvor Norge bør være representert. NSFF hadde også 

rett til å ha kopier av bildene i sin samling. I Landskonkurransen 1962 deltok 91 autorer med 369 

sort/hvitt bilder og 128 autorer med 592 dias.  

Nils A. Jacobsen- Oslo KK ble tildelt NSFF sitt hederstegn av Klasse II, og dermed utnevnt til 

æresmedlem. 

Under en svært hektisk helg i Moss 6-9.september ble det i tillegg til NSFF ekstraordinære 

Landsmøte avholdt Nordisk Fotomønstring, Nordisk Kongress og Norsk Kongress.  

Det Nordiske samarbeidet var ikke riktig kommet i gang etter at det i Gøteborg ble stiftet et 

Nordisk råd for fotografi.  
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Styret i 1962 ble konstituert på et ekstraordinært landsmøte i Moss. Fra venstre; kasserer Rolf 

Dyndal- Trondhjems KK, styremedlem Thor Melhuus- Trondhjems KK, president Aage Fjell 

Nielsen- Tønsberg KK, visepresident Einar W. Andresen- Oslo KK, og sekretær Erhard Veselka- 

Moss KK.  

 

Ved Nordisk Fotomønstring i 1962 hadde Asmund Myhrvold fra Oslo KK separatutstilling.  

   
 

       
         Styret konstituerer seg i Moss 

 

 

 

Aage Fjeld-Nielsen fra Tønsberg KK var 

president fra høsten 1962 til våren 1963 
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1963 

Landsmøtet ble avholdt 25-26.mai i Ålesund og Agne Rømmingen fra Moss KK ble valgt til 

president. Dette året ble det det vedtatt at Landskonkurransen også skulle omfatte fargebilder. 

Sirkulasjonstjenesten opphørte dette året og ble erstattet med Programtjenesten. Det ble 

oppnevnt et Konkurranseutvalg Fix Camera Club med Per Bøe som leder. Konkurranseutvalget 

skulle være sekretariat for Landskonkurransene. De skulle også finne egnede juryer, sende ut 

innbydelser, avfotografere bildene som skulle overføres til Programutvalget, offentliggjøre 

resultater, og sende bilden i retur.  

NSFF fikk medlemskap i PSA, men det hersket litt usikkerhet om det var mulig for NSFF å være 

medlem av både FIAP og PSA.  

Rolf Mortensen gikk i bresjen for å få til et bedre Nordisk samarbeid. Sandnes FK arrangerte 

Norsk Fotokongress 7.-10. mai 1964, samt en internasjonal fotoutstilling i forbindelse med sitt 

20 års jubileum.  

 
Juryen i 1963 var 3 jurymedlemmer sammensatt fra Sverige, Danmark og Norge. 

Kurt Dejmo- Uddevalla Fotoklubb, Rolf Mortensen- Oslo Kamera Klubb, 

Håkon Willemoes- Aalborg Fotoklubb. Mortensen var juryformann. 

 

 

1964 

Einar W. Andresen ble valgt til visepresident i FIAP på kongressen i Sveits. Han har representert 

selskapet ved kongresser i Sveits og Østerrike. NSFF ble medlem i FIAP sin 

ungdomskommisjon og i en komite som skulle utrede programbehov. NSFF blir på kongressen 

tildelt å arrangere FIAP Kongress i 1966  

 



Side 31 av 106 

 

  
 

   
Juryering i Stavanger 1964. 

Ingolf Melberg, Arne Lund Forsmo, Rolf Mortensen, Torleiv Hiim, Tore J. Mydland 

Halvor Haugen var juryleder. 

 

Selskapets Nordiske kontaktmann er Rolf Mortensen. Finland som skulle arrangere neste 

Nordiske kongress måtte avlyse pga arrangementstekniske forhold. Styret ønsket sterkt å ha et 

samarbeid på Nordisk basis, til tross for vanskeligheter med å oppnå kontakt med de andre 

Nordiske forbund. 

 

1965 

Landsmøtet ble avholdt i Drammen 22-23.mai. Agne Rømmingen- Moss FK ble valgt til 

president dette året. På grunn av økonomiske forhold ble utgivelsen medlemsbladet Kamera 

stoppet i 1965. Selskapet utga deretter et hefte Klubbnytt, som ble sendt til klubbene. Landsmøtet 

ble avholdt 22-23.mai i Drammen, hvor Jan Baashuus-Jessen- Oslo KK ble ekskludert fra NSFF, 

fordi styret mente han ytret på en slik måte at det skadet selskapet og dets tillitsvalgte.  

Selskapet meldte seg ut av PSA- Photographic Society og America.  

 

Sandnes Fotoklubb feiret sitt 20.årsjubileum 

med å arrangere International Exhibition of 

Photography. Det var innsendt 2134 sort-hvitt 

bilder fra 604 autorer og 910 dias fra 234 

autorer. 44 land var representert. NSFF stilte 

med medaljer til konkurransen.  
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Narvik Kameraklubb arrangerte Polar Cup Exhibition. 6000 innbydelser ble sendt ut til 63 land. 

Generalsekretæren i FIAP Ernst Boesiger var konkurransens høye beskytter. Det kom inn 4839 

bilder fra 52 land, hvorav de norske fotografene som leverte inn til sammen 375 bilder. 152 dias, 

57 fargepapir bilder og 259 sort hvitt bilder ble antatt til utstillingen i Folkets Hus. NSFF 

president Agne Rømmingen var invitert til åpningen. NSFF og FIAP stilte med gull-, sølv- og 

bronsemedaljer til vinnerne.  

 

1966 

For første gang i NSFF sin historie ble det arrangert en FIAP Kongress. Moss Kameraklubb stod 

som ansvarlig arrangør 22-25. juli 1966 for 9.FIAP kongress. Klubben arrangerte også 9. FIAP 

Biennal i sort-hvitt og 1.FIAP Youth Biennial i sort-hvitt. Bildene ble utstilt i Ålesund, Bodø og 

Moss. Ungdomsbiennialen ble utstilt i Trondheim og Moss. 

 

 
 

Studentenes Kameraklubb ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, arrangerte Norway 

Photo Festival 1966 – 1. International Exhibition of Photographic Art, i Trondheims 

Kunstforening 26.april – 4.desember 1966.  

Landskonkurransen ble dette året for første gang bedømt av en ekstern jury. Richard Duborgh- 

brukskunstner, Norvald Holen- fotograf og Kjell Berteau Johannessen- pressefotograf. 

Clarin H. Vogt- Oslo KK var FIAP Liasion i 5 

år, og selskapet kontaktperson til PSA i en 

årrekke.  

Han var medlem i Konkurranseutvalget 1 år 

og Internasjonalt utvalg 4 år 

Han ble tildelt EsNSFF og EsFIAP i 1974 
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1967 

Landsmøtet ble avholdt i Fredrikstad 3-4.juni. I januar 1967 ble Agnar Rømmingen fritatt for sitt 

verv som president, og visepresident Per Bøe overtok frem til Landsmøtet i Fredrikstad i juni. På 

dette Landsmøtet var det sterke krefter som krevde reorganisering i Selskapets. Det nye 

Hovedstyret besto av personer fra Lillehammer KK og Hamar KK, med Torleif Bjørneby- 

Lillehammer KK ble valgt til president. Fix Camera hadde ansvaret for juryeringen av 

Landskonkurransen. Konkurranseutvalget ble overtatt av Lillehammer KK, med Erik F. 

Simonsen som leder. 

   

1968 

Oslo KK besluttet på sin generalforsamling 7.mai 1968 å søke Selskapet om nytt medlemskap, 

noe som ble godkjent av styret i NSFF. Oslo KK arrangerte Oslo KK 1. International Color Slide 

Competition.  

1969 

Landsmøtet på Hamar i 1969 vedtok en reorganisering for NSFF med nye vedtekter og regler. 

Det ble vedtatt at Hovedstyret fikk mulighet for å innkalle til ekstraordinære landsmøter når de 

hadde grunner for det, eller straks når minst 18 av klubbene krevde det.  Et forslag om å avholde 

Landsmøte hvert år ble nedstemt, men det ble oppfordret til å arrangere fototreff i de 

mellomliggende år. Stemmerettsreglene ble noe endret på. Hovedstyret fra Lillehammer KK ble 

gjenvalgt. 

 

En sak som hadde skapt mye støy gjennom flere år, var ekskluderingen i 1965 av Jan Baahuus 

Jessen fra Oslo KK. Det gikk så langt at Hovedstyret i september 1969 stilte sine plasser til 

disposisjon og innkalte til et ekstra ordinært landsmøte 5.november. Saken ble imidlertid da løst 

og det ekstra ordinære landsmøtet ble avlyst. Jan Baashuus-Jessen ble omsider betraktet som 

medlem av NSFF igjen. 

 

Landskonkurransene ble i 1969 endret fra bare å ha 1 konkurranse i året, til å ha 2 konkurranser 

hvert år, med «Fritt motiv» om våren og «Kolleksjon fritt motiv» om høsten. Det kunne leveres 

Per Bøe- Fix Camera, var leder for 

internasjonalt utvalg i 8 år, 

ungdomsutvalget 1 år, FIAP Lision 8 år. 

Han var visepresident i 2 år og måtte tre 

inn som president et halvår i siste 

periode. Han ble tildelt AFIAP i 1962, 

EFIAP i 1966 og EsNSFF i 1997. Han 

er rangert som nr.12 i 

Landskonkurransene. Han var en 

markant person som satte et positivt 

preg på selskapet. 
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inn 4 sort/hvitt bilder og 4 dias. Kolleksjon var noe nytt i konkurransesammenheng. Bildene i en 

kolleksjon skulle ha en innbyrdes sammenheng, og ble vurdert som en helhet.  

Landskonkurransene ble i 1969 endret fra bare å ha 1 konkurranse i året, til å ha 2 konkurranser 

hvert år, med «Fritt motiv» om våren og «Kolleksjon fritt motiv» om høsten. Det kunne leveres 

inn 4 sort/hvitt bilder og 4 dias. Kolleksjon var noe nytt i konkurransesammenheng. Bildene i en 

kolleksjon skulle ha en innbyrdes sammenheng, og ble vurdert som en helhet.  

 

Omfattende endringer av konkurransereglene ble vedtatt i 1973. Det skulle arrangeres 3 

Landskonkurranser pr år, i motsetning til tidligere år med 2 Landskonkurranse i året. Det ble 

arrangert 3 konkurranser i året frem til 1982. 

1. Bundet motiv (innlevering 15.januar) 

2. Fritt motiv (innlevering 15.mars)  

3. Kolleksjon fritt motiv (innlevering 15.september) 

Hver konkurranse hadde 2 grupper: sort/hvitt og dias. Det kunne leveres inn 4 bilder i hver 

gruppe når det er fritt- eller bundet motiv.  

I kolleksjonskonkurransene kunne det leveres inn 4 kolleksjoner i hver gruppe, 3-5 bilder i hver 

kolleksjon. Bildene i en kolleksjon skulle ha en innbyrdes sammenheng.   

Sort/hvitt bildene kunne bare være montert på papp dersom de var renskåret, og formatet skulle 

ikke overstige 40 cm, og ikke være mindre enn 30 cm. Dias skulle være montert i glass/plast 

rammer 5x5 cm eller 7x7cm.  

Alt arbeid skulle være utført av autor, unntatt var fremkalling av fargefilm. Bilder som tidligere 

hadde fått medalje i Landskonkurransene, kunne ikke delta på nytt. Unntatt var enkeltbilder i 

kolleksjoner. Sort/hvitt bildene skulle merkes på baksiden i øvre venstre hjørnet.  

Tema for bundet motiv skulle fastsettes av Hovedstyret. 

Konkurranseutvalget utnevner jury, som helst ikke skal være fra Norge.  

 

I hver gruppe kunne det deles ut inntil 2 gullmedaljer til bilder med særlig høy kvalitet (den 

andre gullmedaljen skulle bare deles ut dersom juryen ikke kunne skille de to beste 

bildene/kolleksjoner), 5 sølvmedaljer til bilder med meget høy kvalitet, inntil 7 bronsemedaljer 

til bilder med høy kvalitet, inntil 10 hederlig omtale og det var ønskelig med 1/3 antatte ut i fra 

det totale antall bilder som var innlevert. Alle bilder som fikk medalje eller hederlig omtale, fikk 

et diplom signert av juryen. Antatte bilder fikk et signert oblat. Det ble innført rapportkort og 

sekretærkort. Rapportkortet ble sendt til autor med resultatene, og sekretærkortene ble arkivert 

hos konkurranseutvalget.  

 

1970 

Kontingenten i 1970 var kr. 5,- hvorav kr.3,- til Hovedstyret og kr.2,- til distriktsstyret. Det ble 

oppfordret til at medlemmene sendte inn 20-25 bilder for å få opprettet en bildesamling.  

Oslo Kamera Klubb arrangerte Oslo KK 2.nd International Color Slide Competition.  
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1971    

                                                   

NSFF var inndelt i 11 distrikter, men alle var ikke aktive. De aktive distriktene hadde eget styre, 

bestående av leder, sekretær og kasserer. Hvert distrikt hadde også eget regnskap, og innkreving 

av kontingent til NSFF ble gjort av distriktsstyrene. De årlige distriktskonkurransene var 

obligatorisk, og ble administrert av distriktsstyrene. Juryeringen ble fordelt mellom de ulike 

distrikt. Vinnerbildene fra alle distrikt var med i en finale organisert av Hovedstyret.  

D1 Finnmark – Troms – Nordland. Leder: Birger Volden 

D2 Nord- og Sør Trøndelag. Leder: Jon Erik Jacobsen 

D3 Møre og Romsdal – Sog og Fjordane. Leder: Stein A. Roald 

D4 Hordaland – Bergen – Rogaland.  

D5 Vest Agder – Aust Agder. Leder: Reidar Liane 

D6 Telemark – Vestfold – Buskerud. Leder: Odd Engløk 

D7 Oppland – Hedmark. Leder Torleif Bjørneby 

D8 Østfold. Leder: Per Odd Svenberg 

D9 Akershus. Leder: Einar W. Andersen 

D10 Oslo 

D11 Svalbard 

 

1972 

NSFF fikk en avtale med tidsskriftet Fotografi, som skulle bli informasjonskanal til 

medlemmene. Imidlertid måtte stoffmengden fra NSFF modifiseres. Fotografi må balansere 

mellom redaksjonelt stoff og reklame. Redaktøren, Knut Førsund, måtte også svare på kritikk fra 

noen av medlemmene som mente at det ble vist pornobilder i magasinet. Aktbilder blir tydeligvis 

ulikt vurdert.  

Egil Bjelland var president 1971-1973 og var i 

mange år distrikts formann i Rogaland. Han ble 

tildelt EsNSFF og EsFIAP i 1975 

Egil Bjelland fra Stavanger Fotklubb ble valgt til 

president på Landsmøtet som var avholdt i 

Lillehammer 8-9.mai. Oslo Kamera Klubb 

arrangerte 3rd International Photography and 

motion picture competition. Asmund Myhrvold 

var selskapets representant i stipendkomiteen for 

fotografer i årene 1971, 1972 og 1973. 
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Det var stor frustrasjon fra NSFF sin siden om at deltakelsen i Landskonkurransen var lavere enn 

deltakelsen i Fotografi sin månedlige konkurranse Blinkskudd. Bare 86 deltakere i 

Landskonkurransen dette året. Det var bare 2 damer som var på premielisten.  

 

1973 

Stein A. Roald fra Ålesund KK ble valgt til president på Landsmøtet som ble avholdt på 

Preikestolshytta i Rogaland 12-13.mai. Statsarkivet i Stavanger tilbyr seg å være Selskapets 

arkiv, også som arkiv for landets klubber. Selskapet utga Månedsnytt, som kom ut med ca. 11 

nummer i året frem til 1982. Redaksjonen frem til 1978 var Stein og Bente Roald i Ålesund. 

Et forslag fra klubben Penta 70 om reorganisering av selskapet ble forkastet. Et forslag om å gi 

enkelt personer, som ikke var tilsluttet en klubb, et medlemskap ble også nedstemt. Noen av 

distriktsstyrene fungerte delvis og det ble derfor vedtatt å slå sammen distrikt D8-D9 og D1-D11. 

 

     
 

Omfattende endringer av konkurransereglene i Landskonkurransene ble vedtatt i 1973. Det 

skulle arrangeres 3 Landskonkurranser pr år, i motsetning til tidligere år med 2 

Landskonkurranse i året. Det ble arrangert 3 konkurranser i året frem til 1982. 

4. Bundet motiv (innlevering 15.januar) 

5. Fritt motiv (innlevering 15.mars)  

6. Kolleksjon fritt motiv (innlevering 15.september) 

Hver konkurranse hadde 2 grupper: sort/hvitt og dias. Det kunne leveres inn 4 bilder i hver 

gruppe når det er fritt- eller bundet motiv.  

I kolleksjonskonkurransene kunne det leveres inn 4 kolleksjoner i hver gruppe, 3-5 bilder i hver 

kolleksjon. Bildene i en kolleksjon skulle ha en innbyrdes sammenheng.   

Sort/hvitt bildene kunne bare være montert på papp dersom de var renskåret, og formatet skulle 

ikke overstige 40 cm, og ikke være mindre enn 30 cm. Dias skulle være montert i glass/plast 

rammer 5x5 cm eller 7x7cm.  
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Alt arbeid skulle være utført av autor, unntatt var fremkalling av fargefilm. Bilder som tidligere 

hadde fått medalje i Landskonkurransene, kunne ikke delta på nytt. Unntatt var enkeltbilder i 

kolleksjoner. Sort/hvitt bildene skulle merkes på baksiden i øvre venstre hjørnet.  

Tema for bundet motiv skulle fastsettes av Hovedstyret. 

Konkurranseutvalget utnevner jury, som helst ikke skal være fra Norge.  

 

I hver gruppe kunne det deles ut inntil 2 gullmedaljer til bilder med særlig høy kvalitet (den 

andre gullmedaljen skulle bare deles ut dersom juryen ikke kunne skille de to beste 

bildene/kolleksjoner), 5 sølvmedaljer til bilder med meget høy kvalitet, inntil 7 bronsemedaljer 

til bilder med høy kvalitet, inntil 10 hederlig omtale og det var ønskelig med 1/3 antatte ut i fra 

det totale antall bilder som var innlevert. Alle bilder som fikk medalje eller hederlig omtale, fikk 

et diplom signert av juryen. Antatte bilder fikk et signert oblat. Det ble innført rapportkort og 

sekretærkort. Rapportkortet ble sendt til autor med resultatene, og sekretærkortene ble arkivert 

hos konkurranseutvalget.  

 

Oslo KK 4. Internasjonale hadde 900 deltakere fra 44 ulike land med til sammen 5000 dias. Fra 

Norge deltok 150 autorer med ca.1100 dias. Til sammenlikning så kom det inn i 1968 ca.1200 

dias, i 1969 ca.2500 dias og i 1971 ca.1770 dias. 

 

Stein A. Roald deltok på et seminar for amatørfotografiets fremme i Finland. Det ble der 

besluttet å danne et Nordisk forbund for å bedre samarbeidet innen amatørfotografi i Norden. 

Utkast til vedtekter ble fremlagt for Landsmøtet.  

 

1974 

Den gamle ordningen fra 1955 med hederstegn Klasse I og Klasse II utgikk, ble erstattet med et 

nytt sett hederstegn. 

 

Det ble vedtatt å innføre NSFF hederstegn etter samme mønster som FIAP.  

 ANSFF – Artist NSFF for nasjonal konkurranseaktivitet.         

 ENSFF- Eksellense NSFF, for nasjonal og internasjonal fotoaktivitet            

 EsNSFF - Eksellense Service NSFF, for administrativ tjeneste i klubb og NSFF     
 

 HonENSFF - Honorær Eksellense NSFF.                      

Tildeles medlemmer som tidligere er blitt tildelt ANSFF, ENSFF og EsNSFF.  

 

Alle hederstegnene følges av et diplom. En egen poengskala gav grunnlag for tildeling av 

hederstegn.  Hederstegnene skulle tildeles på Landsmøter eller distriktsmøter. HonENSFF skal 
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fortrinnsvis tildeles på Landsmøter. Det skulle gå minst et ½ år mellom hver tildeling til samme 

person.  

 Æresmedlemskap i NSFF        

 

Den som blir utnevnt til Æresmedlem må ha gjort en betydelig innsats for NSFF og/eller norsk 

fotografi og fotomiljø gjennom mange år. 

Hovedstyret avgjør hvem som skal utnevnes til Æresmedlem. Ved tildeling skal det legges ved 

en redegjørelse. Et avslag på søknad skal ikke begrunnes. Æresmedlem er fritatt for kontingent. 

Æresmedlem bør tidligere være tildelt EsNSFF. 

 

Presidenten deltok i september 1974 på et seminar for amatørkunstens fremme i St. Mikel i 

Finland. Det ble besluttet å forsøke å danne et Nordisk forbund for å bedre samarbeidet for 

fotografi i Norden. Utkast til statutter for dette Nordiske forbund ble lagt frem på Landsmøtet til 

uttalelse og eventuell godkjenning.  

 

Ålesund Kameraklubb arrangerte en nasjonal konkurranse i forbindelse med sitt 25. års jubileum 

 

1975 

Landsmøtet ble avholdt i Horten på Preus Fotolaboratorium 3-4.mai. Farge papir ble innført som 

egen gruppe i Landskonkurransene i 1975, slik at hver konkurranse besto av 3 grupper: farge 

papir, sort/hvitt og dias. 2 Landskonkurranser pr år ble gjeninført i 1981. «Fritt motiv» 

(15.oktober) og «Bundet motiv» og «Kolleksjon med fritt motiv» som alternerer annethvert år 

(15.mars) Dias skulle være montert i glass/plast rammer 5x5 cm. Papirbildene skulle ikke være 

tykkere enn 2 mm, og formatet skal ikke overstige 31x41 cm. Alt arbeid skulle være utført av 

autor, unntatt var fremkalling av fargefilm og farge papir bilder. Det kunne utdeles i hver gruppe: 

1 gullmedalje, 2 sølvmedaljer, 4 bronsemedaljer, 10 diplomer, samt antatte i det antall juryen 

finner verdig. Konkurransereglene var ellers like som i 1973. Årets Fotograf ble innført i 

Landskonkurransene dette året og vedtekter for Nordisk Forbundet for Fotografi ble vedtatt.  
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1976 

Det ble innført plaketter for deltakelse i Landskonkurranser og i internasjonale konkurranser 

godkjent av PSA eller FIAP. Bronseplakett 25 poeng, sølvplakett 50 poeng og gullplakett 100 

poeng. Ingen tilbakevirkende kraft fra resultater oppnådd i tidligere år. 

 

   
 

I samarbeid med Danmark, Finland og Sverige ble det dannet Nordiska Førbundet før Fotografi, 

som det ble stilt store forhåninger til for samarbeidet landene imellom.  

Dette har resulterte i mye korrespondanse med utlandet, og for å avlaste hovedstyret ble det 

foreslått for landsmøtet at det opprettes et Internasjonalt kontaktutvalg til å ta seg av kontakten 

med FIAP, Nordiska Førbundet Før Fotografi og andre utenlandske forbund. Utvalget skulle 

representere NSFF i internasjonal sammenheng, og skaffe til veie innbydelser til internasjonale 

konkurranser etc. 

 

1977 

Landsmøtet var i jubileumsåret lagt til Mandal 28-30.mai. Reidar Liane- Vennesla Fotoklubb ble 

valgt til president dette året. For første gang ble det arrangert en Ungdomslandskonkurranse 

høsten 1977. Aldersgrensen var satt til 25 år. 3 klasser; sort-hvitt papir, fargepapir og dias. 4 

bilder i hver klasse.  

Det hadde vært en regel i Landskonkurransene om at autor selv skulle har laget 

fargepapirbildene. Denne regelen ble bestemt fjernet i 1977. Det ble innført en Distriktsfinale av 

vinnerbildene fra Distriktskonkurransene.  

 

   
 

1978 
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Stein A. Roald deltok på årsmøtet til Nordisk Forbundet for Fotografi, som ble avholdt i 

Karlstad- Sverige 11-12. november. Bengt Berling- Sverige ble valgt til president. Stein ble valgt 

til styremedlem. Kontingenten ble satt til kr. 500,- Det ble besluttet at det skulle arrangeres en 

Nordisk fotokonkurranse. På møtet ble det valgt ut bilder til den store nordiske utstillingen: 

"Nordens barn i 70 årenes samfunn" Utstillingen var tenkt å bli stilt ut i de ulike land etter en 

oppsatt plan. De norske fotografene som ble valgt ut: Gunnar Dragsvik, Signe Drevsjø, Thore 

Knudsen, Stein A. Roald, Helge Sunde og Per Odd Svenberg. Totalt ble det tatt ut 132 

utstillingsbilder og 23 bilder til katalog. Norge hadde liten innsendelse av bilder og fikk bare 

med 9 bilder på utstilling og 5 bilder i katalogen. 

 

           
 

 

 

3 foregangskvinner i NSFF; Åse Godager, Martha Kongsrud, Signe Drevsjø. De første kvinnene 

som ble tildelt AFIAP 

 

1979 

Landsmøtet som ble avholdt i Ålesund 2-3.juni, vedtok en ny formålsparagraf; Norsk Selskap 

For Fotografi har til mål å virke for å fremme av allsidighet og aktivitet i norsk fotografi. 

Selskapet utgav for første gang en 

årbok. Årbok 1978 med 98 bilder 

fra 55 autorer. 

Det ble utformet ny design på 

selskapets diplomer, utformet av 

Børge Kalvig- Bryne FK og Olaf 

A. Ellingsen- Sandnes FK. 
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Det ble vedtatt en kontingent på kr.15,- og at det skulle utgis årbok annet hvert år, med blant 

annet bilder som har vunnet medalje i Landskonkurransen og Distriktskonkurransene.  

Et forslag om at det skulle være mulig å være direktemedlem i NSFF uten å være medlem av 

klubb, ble nedstemt. Ungdomsutvalget ble opprettet og skulle ha ansvar for å arrangere 2 

Ungdomslandskonkurranser i året.  

 

En stor utstilling som NSFF fikk fra IFO-Scanbaltic konkurransen, ble vedtatt å avlevere til 

samlingen ved Statsarkivet i Stavanger. Det ble også vedtatt at det skulle arrangeres 2 

Landskonkurranser i året, med innlevering 15.mars og 15.oktober. (Dette ble iverksatt først i 

1982) Distriktene skulle arrangere en konkurranse i året og vinnerbildene skulle bli 

vandreutstillinger til klubbene. Bilder som hadde fått diplom/hederlig omtale i 

Landskonkurransene kunne ikke delta på nytt. 

 

Drammen Fotoklubb arrangerte 1. Nordic Exhibition of Photography 1979. Premierte dias ble 

vist ved jevne mellomrom i Drammens Folkebibliotek 20-24.oktober. Utstilling fra IFO-

Scanbaltic var også vist samtidig.  

Oslo KK arrangerte en nasjonal konkurranse dette året med tema «Natur» 

    
1980 

Nordiska Forbundet For Fotografi arrangerte; Fototevling for Nordens ungdomar. Forsøket med 

å lage vandreutstilling av distriktskonkurransene mislykkes. 

I klipperunden i Månedsnytt står det; Fix Camera etterlyser engasjement i likestillingsdebatten. 

De spør: er 3 kvinner mot 15 menn kjønnsdiskriminerende? Videre etterlyses det bilder av 

mannsrumper, samtidig som de undres: ønsker noen å se dem? 

Vågå Kameraklubb arrangerte det første Vågåtreffet. 

 

Det innføres plaketter med blå emalje for oppnådde resultater i internasjonale 

salonger/konkurranser. Bronse med blå emalje 200 poeng, sølv med blå emalje 500 poeng, gull 

med blå emalje 1000 poeng. 

   
 

Det innføres plaketter med rød emalje for oppnådde resultater i Landskonkurransen. 
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Bronse med rød emalje 200 poeng, sølv med rød emalje 500 poeng, gull med rød emalje 1000 

poeng. 

   
 

 

 

1981 

Landsmøtet ble avholdt på Moelv 6-8.juni. Øistein Kristiansen- Fokus 79, ble valgt til president. 

Selskapet var representert med Bente og Stein Roald på 16. FIAP kongress som ble avholdt i 

Helsingør i Danmark.      

                                                                                  
 

 
 

Hovedstyret 1981-1982 

Sittende fra venstre styremedlemmene:  

Mona Eriksen, Liv Midtskogen, Eva Arnesen, Britt Skogmo Engen. 

Stående fra venstre: Odd Arne Eriksen- forslags,- utviklings,- og tiltakssjef, Svein Midtskogen- 

visepresident/kontaktmann, Gunn Treholdt Kristiansen- kasserer, Øistein Kristiansen- president, 

Johan Engen- pr sjef, Odd-Olav Arnesen- styremedlem, Wiggo Heien- styremedlem.  

Alle fra Fokus- 79 

 

1982  

Selskapet utgav Årbok 1981 med 97 

bilder. Opplaget var 500 bøker, og 

klubbene måtte kjøpe bøkene. 

Medlemsbladet Månedsnytt skiftet 

navn til NSFF- nytt. 
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.   

 

Aktiviteten i Nordisk Forbundet for Fotografi var ganske laber, og styret i NFFF har klaget over 

dårlig samarbeid med de enkelte medlemsland. Slikt arbeid er personavhengig og tidkrevende, 

og det ser ut til at heller ikke denne gang blir det noe varig samarbeid. 

NSFF ble representert av Bente og Stein A. Roald på XV. IFO Scanbaltic- Internationale 

Fotoscaue der Osterseelander und Norwegens. 300 av 4000 innsendte bilder ble stilt ut i Rostock 

i daværende Øst Tyskland, der NSFF medlemmer hadde 7 av bildene utstilt. Signe Drevsjø fikk 

medalje for sine 4 bilder, Jens O. Hagen fikk 1 antatt og Stein A. Roald 2 antatte.   

I forbindelse med fototreffet i Vågå høsten 1982 avholdt NSFF et seminar med 50 deltakere. Det 

var også en utstilling i denne sammenhengen. Ålesund Kameraklubb arrangerte sin første 

nasjonale fargediassalong.  

 

1983 

Landsmøtet ble avholdt i Molde 21.23.mai. Bjørn Siem Knudsen ble valgt til president. Styret 

besto av. Visepresident- Runar Risvik, kasserer- Dag Henriksen, sekretær- Kjell Wattøy, Kirsti 

Furseth, Are J.S. Knudsen og Lars Endre Orseth. Alle fra Ålesund KK/Knudsens FS. 

Landsmøtet godkjente en kontingent økning til kr.40,- hvorav kr. 10,- skulle gå til 

distriktsstyrene. Deltakergebyr i Landskonkurransene ble satt til kr. 25,- pr klasse.  

Det var forslag om å legge ned distrikts ordningen, men dette ble nedstemt. Det samme gjaldt et 

forslag om enkeltmedlemskap. Medlemsbladet Fotoentusiasten gikk med underskudd bla på 

grunn av få reklameannonser. Landsmøtet vedtok at 1/3 av inntektene skulle gå til driften av 

medlemsbladet.  

Hovedstyret ville utgi årbok med en høyere kvalitet enn tidligere år, men kostnadene ble for 

store. Knudsens Fotografiske Selskap arrangerte sin andre nasjonale konkurranse. Signe Drevsjø 

og Jens O. Hagen, begge fra Femund Bildegruppe, ble tildelt HonENSFF.  

 

 

Medlemsbladet NSFF- nytt skiftet navn til 

Fotoentusiasten.   

Redaksjon besto av medlemmer fra Photomix i 

Tønsberg. John Ludvigsen, Roar Ree 

Kirkevold, Per Einar Marthinsen, Solveig Foss 

og Sverre Lyngås 
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Bjørn Siem Knudsen – Ålesund KK, president 1983-1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984 

 

 

 

 

 

1985 

Landsmøtet ble avholdt i Ålesund 24- 26.mai. Arne Asbjørnsen– Sandnes Fotoklubb, ble valgt til  

president. 

Jan Baashus Jessens plakett ble i 1984 innført i 

Landskonkurransene.  

Plaketten skulle gis til det mest kreative bildet i hver klasse. 

Plaketten opphørte i 1998, men ble gjenopptatt i 2011. Det er Oslo 

Kamera Klubb som ivaretar plakettene.  

Jan Baashus Jessen er for øvrig en av de mest premierte i 

Landskonkurransene. Han var en mann som hadde klare meninger 

som han ikke grudde seg for å ytre. I et åpent brev i medlemsbladet 

Fotoentusiasten, skrev han kritisk om selskapets innbydelse til 

medlemmene om å delta i IFO-Scanbaltic, som var en internasjonal 

konkurranse for østersjølandene og Norge.  
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Arne Asbjørnsen – Sandnes Fotoklubb – president 1985-86 

 
4 presidenter samlet i 1985 

Stein A.Roald, Reidar Liane, Arne Asbjørnsen og Egil Bjelland 

 

1986 

Hovedstyret og utvalgslederne hadde et seminar på Gardermoen høsten 2006, hvor det ble 

bestemt å kutte ut kolleksjon i Landskonkurransen våren 2007. Dette ble bestemt som et forsøk 

på å få opp deltakelsen i Landskonkurransen, noe som også ble en realitet. Det ble 

rekorddeltakelse med 1260 bilder. Arne Asbjørnsen fikk legeforbud mot å ha enhver form for 

verv, han var blitt arbeidsufør etter en arbeidsulykke. Reidar Liane som var sekretær, overtok 

presidentvervet frem til Landsmøtet 1987. Selskapet hadde 100 klubber dette året. Fotografi var 

infokanalen til medlemmene, og dette sekretariatet var ledet av Knut Førsund. Landsmøtet som 

var planlagt i Stavanger dette året ble avlyst på grunn av flystreik, samt at det var svært få 

påmeldte. NSFF stilte med landslag i 13th FIAP Colorprint Biennial som ble arrangert i Andorra 

og kom på 19.plass av 33 land. Det ble også deltatt i Canada i 14th FIAP Color slide biennial, 

hvor landslaget kom på 17.plass 
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Til Landskonkurransen med tema «Mennesker i miljø» hadde den gangen en rekke 

sponsorpriser; Kodakprisen- beste fotograf sammenlagt, Preusprisen- beste fotograf kolleksjoner, 

Orwoprisen- beste fotograf enkeltbilder, Nikonprisen- beste fotograf i lysbilder enkeltbilder, 

Manfrottoprisen- beste fotograf i lysbilder kolleksjon, Fotografiprisen- beste fotograf fargepapir 

enkeltbilder, Canonprisen- beste fotograf fargepapir kolleksjon, Agfaprisen- Beste fotograf 

svarthvitt enkeltbilder, Melhuusprisen- beste fotograf svarthvitt kolleksjon, Ricohprisen- 

gullmedaljevinner fargelysbilder enkeltbilder, Eliteprisen- gullmedaljevinner svarthvitt 

enkeltbilder. 

 
 

1987 

Landsmøtet ble avholdt i Horten 6-8.juni. Det ble krisestemning da det ikke var noen som stilte 

til valg for Hovedstyret. Reidar Liane påtok seg derfor jobben som president, kasserer og 

sekretær. Sammen med lederne for de ulike utvalgene skulle dette fungere som et Hovedstyre. 

Han fungerte som et enmannsstyre frem til våren 1993.  

Antall kolleksjoner i Landskonkurransene ble vedtatt redusert til 2 kolleksjoner i hver klasse 

(gruppe). Autor kunne ikke delta med samme bilde i flere klasser i samme konkurranse. 

Lysbilder, fargepapir og sort/hvitt med identisk motiv ble regnet som samme bilde. Bilder som 

tidligere hadde fått hederlig omtale eller medalje i Landskonkurransene, kunne ikke delta på nytt. 

Papirbildene skulle ikke være tykkere enn 2 mm medregnet montering, og formatet skulle ikke 

overstige 31x41 cm, og korteste side minimum 17 cm. Juryen skulle i alle klasser utdele: 1 

gullmedalje, 1 sølvmedalje, 1 bronsemedalje og 10 hederlig omtale. Juryen kunne ved skjønn 

utdele inntil 1 sølvmedalje og/eller 2 bronsemedaljer i tillegg. Antatte og premierte bilder skulle 

ikke overstige 25% av innleverte bilder i hver klasse. Om nødvendig skal kun høyeste 

premiering benyttes for å oppfylle dette krav. Det kunne i tillegg benyttes gavepremier og 

spesialpremier etter godkjennelse fra Hovedstyret. Det var 113 klubber innmeldt i selskapet. 

På Landsmøtet inviterte Preus Fotomuseum selskapets medlemmer til å delta i en konkurranse i 

forbindelse med fotografiets 150-års jubileum i 1989. NSFF valgte å kalle konkurransen Mitt 

kamera i Norge. Motivet var fritt og skulle hentes fra Norge. Det kunne bare sendes inn et bilde.  

Premien var en reise til Paris 19.august, som var selveste jubileumsdagen. I tillegg kunne juryen 

dele ut 50 spesielle bronsemedaljer til de beste bildene. Konkurransen var kun for selskapets 

medlemmer. 

 

1988 

Landsmøtet ble avholdt på Lillehammer 3-6.juni. Et forslag om å nedlegge Ungdomsutvalget og 

Ungdomslandskonkurransen ble nedstemt, men det ble bestemt at det skulle kun arrangeres 1 

Ungdomslandskonkurranse i året med 2 klasser; dias og papirbilder. Det skulle være mulig å 

levere inn både farge og sort-hvitt i papirklassen. Det var en del misnøye med samarbeidet som 

selskapet hadde med Fotografi fordi bilder fra Landskonkurransene ikke kom i retur, selv etter 

utallige purringer. Det ble planlagt å utgi medlemsblader igjen. 

 

Bente og Stein A. Roald fra Ålesund Kameraklubb ble utnevnt til æresmedlemmer i selskapet. 
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Stein A. Roald ble valgt som visepresident i NSFF på Landsmøtet i 1971 og var i den rollen frem 

til 1973, da han ble valgt til president, og var det frem til Landsmøtet i 1976. Han var leder i 

Internasjonalt utvalg i årene 1977 til 1981 og 1986 til 1988. Stein var leder i Ungdomsutvalget i 

2000-2001 og leder i Konkurranseutvalget i 1971–1972. Han var redaktør i NSFF sitt 

medlemsblad Månedsnytt i årene 1973 til og med 1976.  

 

Bente Roald var med i Internasjonalt utvalg i årene 1977 til 1981 og 1986 til 1988. 

Ungdomsutvalget i 2000-2001. Hun var også med i redaksjonen for Månedsnytt i årene 1973 til 

og med 1976. Bente har vært en fantastisk støttespiller for Stein i alle årene de har vært engasjert 

i arbeid for selskapet. I flere år på 1970 tallet var Bente og Stein på flere besøk i Øst Tyskland- 

DDR, både i forbindelse med seminar i Braunschweig og med utstillingene i forbindelse med 

Info-Scanbaltic i Rostock. De representerte selskapet internasjonalt i mange sammenhenger, 

både i FIAP og i Nordiska Førbundet Før Fotografi som Stein var med å stifte. 

1989 

 
Landsmøtet ble avholdt i Bergen 29.april-1.mai. Et samarbeid mellom Bergen KK, Bekkalokket 

FK og Bergen Døves FK. Det ble vedtatt å arrangere Landsmøte annet hvert år. Det ble lagt frem 

forslag om å arrangere et fototreff de år det ikke var Landsmøte. Det ville bli gjort forsøk på 

igjen å arrangere 2 Ungdomslandskonkurranser i året. Internasjonalt utvalg ønsket å ha et depo 

av bilder som kunne sendes til utstillinger og FIAP biennialer. 

Selskapet hadde 98 klubber med 2756 medlemmer. Det ble startet opp igjen med medlemsblader 

som fikk navnet NSFF- info, og som ble sendt direkte til medlemmene. Frem til 1985 het 

medlemsbladet Fotoentusiasten. Reidar Liane var redaktør for NSFF-info 1989-1993. 

 

Utstillingen av konkurransen Mitt kamera i Norge besto av 46 bilder. Det var utgitt en egen 

katalog til utstillingen som hang på Preus Museum i perioden juli – september. Vinneren av Paris 

turen ble Egil Dahl.  
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1990 

Vinnerne av Distrikstkonkurransene og distriktsfinalene ble tildelt gullplaketter med grønn 

emalje. Sortimentet i nasjonale plaketter til Landskonkurransene ble utvidet til bronse med rød 

emalje for 250 poeng, sølv med rød emalje for 500 poeng og gull med rød emalje for 100 poeng. 

Internasjonale plaketter hadde tilsvarende sortiment, men med blå emalje.  

 

 Årets Klubb ble i 1990 innført i Landskonkurransene. Klubbenes 3 beste resultater i alle klasser i 

vår- og høstkonkurransene teller til «Årets klubb». I alle år har det vært en «Beste klubb» kåring, 

med blant annet vandrepremier som formannsklubbe og skjold med emblem. 

Det har vært ulike premiering av Årets Klubb og Årets Fotograf gjennom tidene, pokaler og 

diplomer har vært en selvfølge, men det har også vært sponsorpremier.  

NSFF arrangerte et fototreff i juni på Haukeligrend. Det var håp om at dette skal bli en tradisjon 

de årene det ikke var Landsmøte.  

 

Selskapet hadde 11 distrikt. 

D1 Svalbard, Troms, Finnmark og Nordland  

D2 Sør Trøndelag og Nord Trøndelag 

D3 Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 

D4 Rogaland 

D5 Aust Agder og Vest Agder 

D6 Vestfold  

D7 Hedmark og Oppland 

D8 Østfold 

D9 Oslo, Akershus  

D10 Buskerud og Telemark  

D11  Hordaland  

 

1991 

Landsmøtet ble avholdt på Hol i Hallingdal 14-16.juni. Et forslag om å slå sammen sort-hvitt og 

fargepapir ble nedstemt. 

Selskapet innvisiterte i datamaskin og det ble utviklet et dataprogram som skulle gjøre det 

enklere å holde orden på medlemsoversikten. Reidar Liane representerte selskapet på Vågåtreffet 
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sitt 10. årsjubileum. Reidar samlet alle utvalgslederne til et seminar på Drevsjø. Selskapets 

fremtidige aktiviteter sto på dagsordenen.  

 

 
Stein A. Roald får overrakt HonEFIAP av president Reidar Liane 

1992 

Det ble inngått en ny avtale om å får vinnerbildene fra Landskonkurransene på trykk i bladet.  

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant klubbene om hvor fornøyd de var med 

selskapet og om hvilke tilbud de kunne tenke seg videre. Det ble gjennomført en konkurranse; 

Månedens beste. Duplikater av vinnerdias tilfalt Programtjenesten. NSFF arrangerte et fototreff i 

juni på Haukeligrend. 

 

1993 

Tillitsvalgte i Bergen KK og Bekkalokket FK, bestemte seg i 1993 for at nå var det Bergen sin 

tur til å ta ansvar. Det ble fremlagt et forslag til nytt Hovedstyre og Konkurranseutvalg på 

Landsmøtet på Rjukan 5-6.juni. Tor Henning Olsen fra Bekkalokket FK, ble valgt til president 

og overtok førersetet i NSFF med et fulltallig Hovedstyre etter Reidar Liane sitt enmannsstyre. 

Tilstanden hadde vært organisatorisk dårlig i 6 år, og det hadde vært liten vilje ved tidligere 

landsmøter til å påta seg tillitsverv blant NSFF sine medlemmer. Noen av selskapets 11distrikt 

fungerte bra, mens noen distrikt bare fungerte for å arrangere den årlige distrikts-konkurransen. 

Det var også distrikt som bare eksisterte på papiret. På klubbnivå i organisasjonen var aktiviteten 

god. Mange klubber drev veldig godt, og behovet/nytten av en landsomfattende organisasjon var 

fortsatt ønskelig  

 
Reidar Liane mønstrer av som President og ønsker Tor Henning Olsen lykke til 
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Det var en del utstyr og masse dokumenter som ble hentet fra Reidar i Vennesla til Bergen. Det 

ble leid et kontor i en periode, som var tenkt som både lager og møterom, men det ble avviklet 

etter et halvt år. Det måtte også investeres i nytt datautstyr. Det ble umiddelbart satset på å få på 

plass nye avtaler med sponsorer. Det kom på plass hovedsponsoravtale med Kodak og Canon, 

samt bedriftsavtale med Preus Foto as.  

 

Hovedstyret 1993-1997 

Visepresident-Roald Synnevåg, kasserer- Trygve Rønnestad, sekretær- Kari Mikalsen, 

styremedlem/redaktør- Knut Dalen og president- Tor Henning Olsen 

 

1994 

Fredrikstad Fotoklubb og NSFF arrangerte fototreff på Hvaler i Østfold 3-5.juni. Dette var et 

fototreff som var tenkt å arrangeres de år det ikke var Landsmøte.  

Hovedstyret arrangerte et seminar i Oslo i april (Oslomøtet), hvor NSFF tillitsvalgte, 

distriktformenn og noen tillitsvalgte i Oslo KK var med. Idemyldring om selskapets fremtid var 

tema.  

Programutvalget hadde 100 dias-serier og 10 bildemapper å låne ut til klubbene. Internasjonalt 

utvalg sendte ut invitasjoner fra internasjonale konkurranser til de medlemmene som hadde 

meldt seg på en abonnementsordning. Tor Henning Olsen var dette året NSFF sin representant på 

SDF- Selskabet for Dansk Fotografi sitt landsmøte i september.  

 

 

 

Knut Dalen, Bekkalokket FK overtok som 

redaktør for medlemsbladet NSFF-info i 

1993, og var redaktør frem til 1998 
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1995 

I 1995 var gebyret for deltagelse i Landskonkurransene var kr.40,- for en klasse, kr.75,- for to 

klasser og kr.100,- for tre klasser.  

Nye vedtekter ble vedtatt på Landsmøtet på Moelv i 1995, og kontingenten ble øket til kr.50,- for 

klubbmedlemmer og kr.150,- for direkte medlemmer. Det var ganske kritisk økonomisk for 

selskapet dersom det ikke kontingenten var blitt økt vesentlig, samt at det også var en veldig 

skjevfordeling av kontingentbetalingen. En klubb med 5 medlemmer betalte kr. 60,- pr medlem, 

mens en stor på 150 medlemmer betalte bare kr.7,- pr medlem. 

 

Ny distriktordning ble vedtatt. 

D1 Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard 

D2 Nord- og Sør Trøndelag 

D3 Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane 

D4 Hordaland og Rogaland 

D5 Vest Agder og Aust Agder 

D6 Vestfold, Telemark og Buskerud 

D7 Hedmark og Oppland 

D8 Oslo, Akershus og Østfold 

 

Ny distrikts ordning var nødvendig. Mange av distriktsstyrene eksisterte bare på papiret uten at 

det var noen aktivitet.  

 

Selskapet hadde ryddige avtaler med sponsorene; Kodak, Canon og Preus Foto. Til sammen 

bidro de i 1995 med kr. 65.000,-  

Det ble utarbeidet en ny og oppdatert Infoperm til klubbene, hvor det lett kunne finnes relevant 

informasjon om NSFF.  

 

Det ble gjort et initiativ til å gjenopprette NFFF- Nordisk Forbund For Fotografi. Det ble 

arrangerte en Nordisk ungdomskonkurranse, men Norge var dessverre ikke representert i denne 

konkurransen. Til tross for informasjon gjennom NSFF-info, var det ingen ungdommer som 

sendte inn bilder.  

 

1996 

Tor Henning Olsen representerte selskapet på Rjukan KK og Oslo KK sitt 75-års jubileum. 

Selskapet var også representert på RSF- Riksforbundet Svensk Fotografi sitt 50-års jubileum. 

Det ble dette året gjort et initiativ fra Hovedstyret til at det skulle utgis en kalender som skulle gi 

penger i kassen både til klubbene og selskapet, men nok en gang var det ingen respons å spore 

hos klubbene.  

Dette året arrangerte Salangen Fotoklubb en fotomaraton. 

Begrepet Lederforum ble lansert, og det første lederforum ble avholdt i Bergen i mars 1996. 

Dette skulle være et kreativt forum hvor hovedstyret, utvalgsledere og distriktsledere deltok.   
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1997 

I 1997 ble det prøvd å utgi en årbok, som det var gjort i 1978 og 1981. Det var meningen at dette 

skulle være en jubileumsbok til 70 års feiringen, og at årboken skulle selges til medlemmene. 

Men forhåndsbestillingene var få, og dermed ble prosjektet ikke realisert på grunn av at det ville 

bli en risikabel satsing.  

Kostnadene med å utgi et medlemsbladet Kamera ble etter hvert store, kr.90.000,- pr år, og en 

utsendelse kostet i porto kr.12.000,- Det meste av medlemskontingenten til selskapet gikk med 

til Kamera.  

Internasjonalt utvalg nedlagt i da Per Bøe- Fix Camera sa takk for seg.  

Selskapet inviterte Erik Holmgaard fra Esbjerg FK i Danmark til å holde workshop i 

håndkolorering på Vågåtreffet.  

 

Leif Preus, som var invitert gjest til Landsmøtet, kom med en ide om å gi ut en bok med bilder 

tatt av folks hjemsteder i 1999. Dessverre ble også denne ideen lagt brakk, da det ikke var noen 

form for respons fra klubbene. 

 

Hovedstyret sendte en søknad til Kulturdepartementet om støtte til drift av selskapet, uten at det 

førte til noen positiv respons.  

Reorganiseringen av distriktene hadde vist positive resultater, med aktivitet i 7 av 8 distrikt.   

 

Reidar Liane ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF i 1997. Reidar var president i Norsk Selskap 

For Fotografi i 10 år. Han var president i to epoker, 1977- til våren 1980 og fra 1987 til våren 

1993. Den siste epoken fungerte han som et enmannstyre i NSFF. Han var redaktør for NSFF- 

info og en periode på 80 tallet også leder i Ungdomsutvalget. Reidar var medlem av Vennesla 

Fotoklubb, og han var i mange år leder i NSFF Distrikt 5. For sin insats for klubben og NSFF ble 

han utnevnt til EsNSFF- Eksellense Service NSFF i 1975, som tildeles for utmerket 

administrativ tjeneste. Han ble utnevnt til EsFIAP - Excelensce pour services rendus FIAP i 

1981. Reidar gjorde en fenomenal innsats for Norsk Selskap For Fotografi, og vil bli husket som 

en avgjørende drivkraft for NSFF.  

 

Selskapet hadde i 1997 en enkel nettside på internett.  

 

1998 

Sponsorinntektene som selskapet fikk fra fotoimportører tørket inn på slutten av 90 tallet, noe 

som gjorde selskapet sin økonomi vanskelig. NSFF led under samme skjebne som så mange 

Medlemsbladet NSFF-info ble omdøpt til det gamle navnet 

Kamera. Medlemsbladet Kamera kom ut 4 ganger i året i A4 

format med fargebilder. 
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andre organisasjoner i Norge på slutten av 1990 årene. Klubber ble nedlagt og medlemstallet 

sank betraktelig. Dette fikk også konsekvenser for tilgangen på tillitsvalgte. Trond M. Skaret- 

Oslo KK, overtok som redaktør for Kamera etter Knut Dalen.  

1999 

På slutten av 1990 tallet var motivasjonen og innsatsviljen til det sittende Hovedstyret på bunn, 

de hadde bedt om avløsning, men det var ingen som ville overta på Landsmøtet på Voss i 1999. 

Tillitsmannskrisen i Selskapet var et faktum, og det ble lagt frem et forslag fra Oslo KK på 

Landsmøtet i 1999 om å legge ned Selskapet. Det fikk heldigvis ikke noe gjennomslagskraft 

fordi Landsmøtedeltagerne fremdeles ville beholde Selskapet. Det ble dermed enighet om å 

innkalle til et ekstraordinært Landsmøte i Oslo høsten 1999. 

På et ekstraordinært Landsmøte i Oslo 6.november ble et nytt Hovedstyre valgt. Trond M. Skaret 

fra Oslo KK ble valgt til leder 

 
Trykket stemning i en pause under Landsmøtet på Voss 

 

 

2000 

Selskapet var representert på Vågåtreffet. Medlemmene fikk tilsendt Norsk fotografisk Tidsskrift. 

Selskapet fikk innpass i Fotografiens hus, og vi fikk vår adresse knyttet til deres adresse i 

Rådhusgaten 20 i Oslo. NSFF ble registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund 22.mai 2000. 

Selskapet fikk registrert internett domene, www.nsff.no og arbeidet med egen web-side startet. 

Webmaster den gang var Trond M. Skaret. 

2001 

Landsmøtet ble avholdt i Oslo 17.mars. Kontingenten ble vedtatt øket til kr.120,- Dette var en 

naturlig konsekvens av manglende sponsorinntekter.  

 

Det hadde i mange år vært sviktende interesse for aktivitet på regionalt nivå og det var svært 

vanskelig å få besatt verv i distriktsstyrene. Dette var nok i tråd med den generelle dårlige viljen 

http://www.nsff.no/


Side 54 av 106 

 

til å ta på seg tillitsverv i Hovedstyret og ulike arbeidsutvalg. Landsmøtet vedtok derfor å legge 

ned ordningen med egne distrikter. Det ble bestemt at Landsmøtet skulle arrangeres hvert år.  

 

Selskapet fikk egne internettsider og det ble etter hvert slutt på tradisjonell utsendelse gjennom 

posten til medlemmene. 

 

2002 

På Landsmøtet i Tønsberg 9-12.mai ble det for første gang vist med prosjektor en presentasjon 

av alle de premierte bildene. Det var starten på at alle papirbilder ble skannet og lagret på pc.  

 

Leif Preus ble utnevnt til æresmedlem i NSFF på Landsmøtet i Tønsberg. Han har vært et 

mangeårig medlem, og har alltid bidratt positivt når selskapet har spurt om bidrag i en eller 

annen form. Han har i alle år vært en fremragende ambassadør for selskapet, og har selv sin 

fotografiske barndom i Horten Fotoklubb. Han var tidligere samme år utnevnt til Ridder 1.klasse 

av St.Olav. Leif blir omtalt som den viktigste personen i norsk fotografi gjennom tidene. Han har 

bygget opp Preus fotomuseum, og var den første direktøren der. Han er gründeren i Preus Foto 

a/s, som i en del år var en av sponsorene til NSFF.  

 

 
Stein Larsen- Bergen KK, Trond M. Skaret, Leif Preus og Tor Henning Olsen 

 

Selskapets Lederforum var samlet til et møte i februar 2002 hvor hovedtemaet var landsmøtet og 

jubileumsmarkeringen. Her var Hovedstyret, utvalg og andre nøkkelpersoner invitert til å delta.  

 

Informasjon fra Hovedstyret til medlemmene går fremdeles i hovedsak med rundskriv/NSFF-

info, men også epost til de har det. Det tar tid å få medlemmene (generelt problem blant folk) til 

å bruke epost og melde om endringer i epostadressene.  

Det ble designet nye diplomer til Landskonkurransene.  Det ble også forsøkt å danne en 

paraplyorganisasjon for alle fotoorganisasjonene i Norge, men det lyktes ikke. 

Trond Skaret var i København i møte med SDF- Selskabet Dansk Fotografi, for å prøve å få til et 

skandinavisk samarbeid. RSF- Riksforbundet Svensk Fotografi uteble dessverre i møtet.   
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2003 

Landsmøtet ble avholdt i Kristiansund 1-5.mai. Landsmøteforhandlingene strakk seg utover 2 

dager. En del vansker med å få besatt tillitsverv i selskapet. Klubbledernes time ble innført som 

et lederforum under Landsmøtet. Klubbtillitsvalgte har møte med Hovedstyret.  

 

Roald Synnevåg startet i 2003 et omfattende arbeid for NSFF med å skanne alle dias (ca.8000) 

fra Landskonkurransene som var i ”Programtjenesten”. Billedseriene er fra Landskonkurransene 

i NSFF fra 1970 til 2002. Dette omfattende prosjektet var ferdig i 2007. Interfoto støttet 

selskapet med en skanner og vi fikk økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd og Norske 

fagfotografers Fond.  

 

 
 

2004 

Einar Aune – direktemedlem (tidligere Sandefjord FK) overtok som leder på Landsmøtet 2004. 

Dette Landsmøtet var lagt til Koster i Sverige 28-31.mai. Bo Cederstrøm, leder i vår svenske 

søsterorganisasjon RSF- Riksforbundet Svensk Fotografi, var blant deltagerne. Det var første 

gang NSFF arrangerte et Landsmøte utenfor landegrensene. Tønsberg KK var arrangørklubb for 

dette utradisjonelle Landsmøtet. Roald Synnevåg og Jan Standal fra Bekkalokket FK holdt 

foredrag om hvordan den klubben drives og tilhørighet i NSFF.  

 
Einar Aune og Trond M. Skaret 

 

Trond M. Skaret_ Oslo KK var i 2003 

redaktør for selskapet sin første Årbok siden 

1981. Årbok 2002 ble sendt ut til alle 

medlemmer. Berit Gaarder- Toten FK var med 

i årbokredaksjonen. 
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Foto: CF Wesenberg 

 

Fra høsten 2004 opplevde Selskapet en svak oppgang i medlemstallet. Det ble satt i gang en 

vervekampanje og dette førte til at antall klubber og medlemmer sakte men sikkert økte. 

Fremdeles måtte det sendes ut informasjon gjennom posten.  

Medlemmene får rabatt på Fotografi, og de kommer til en samarbeidsavtale med 

Folkekulturforbundet om kursstøtte. 

Selskapet deltok i den 21.Biennial FIAP Couleur Papier, arrangert av Luxembourg, med stor 

framgang. Totalt endte vi på 26. Plass, men individuelt fikk vi 2 FIAP Bronsemedaljer. 

Medaljene ble tildelt: Terje Skåre og Torbjørn Tandberg, begge OKK. Vi deltok også i den 27. 

Biennial Monochrome Prints, arrangert av Ungarn. Her endte vi på en meget respektabel 17. 

Plass. 
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Bilden i årboken skal være tatt i det året boken gjengir. Hver enkel autor gjengis med navn, alder 

og yrkestittel. Dette viser noe av mangfoldet blant våre medlemmer. Alderen varierer fra 16 til 

80 år og det finnes medlemmer i alle typer yrker.  

I 2004 fikk NSFF en ny Webmaster, Siri Bakken fra Oslo KK. Hun gjorde en formidabel jobb 

med å vedlikeholde nettsidene, og hun gjorde også en del designmessige endringer.  

 

2005 

Landsmøtet ble avholdt i Bergen 3-5.juni 

På grunn av kostnadene med å samle tillitsvalgte, blir lederforum i hovedsak tenkt som et 

informasjons- og diskusjonsforum for klubblederne, utvalgene og Hovedstyret på e.post. Det 

viser seg i praksis at dette ikke fungerer. Klubbledertimen under Landsmøtet er det som er mest 

effektivt som lederforum.  

Årbok 2003 inneholdt 62 bilder fra 62 autorer 

som kom fra 19 ulike klubber.  

Årbokredaksjonen besto av redaktør Trond M. 

Skaret, Oslo KK og redaksjonsassistent Berit 

Gaarder. Lage Grimsbø- Toten FK har stått 

for deler av bildeskanning. 
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Alle medlemmene får tilsendt NikonPro, og selskapet får mulighet til å sende ut NSFF-

medlemsinfo som vedlegg. Årboken blir også sendt ut sammen med NikonPro, noe som sparer 

selskapet for en stor kostnad med porto. Salg av annonser i årboken, samt at papirleverandør 

Arctic Paper sponser bolken med papir, gir lave produksjonskostnader. Tilskudd fra Norske 

fagfotografers Fond og Nikon som betaler portoen gjør at selskapet kan sende boken til alle 

medlemmene som en del av medlemsfordelene.  

Årboken og tydeliggjøring av medlemsfordelene blir effektive virkemidler i medlemsvervingen.  

 

NSFF gikk inn med en aksjepost på kr. 5.000,- i Nordic Light International Photofestival. 

Selskapet gikk også inn med kr.5000,- i Stiftelsen SE, som var ment som en 

interesseorganisasjon for all fotografi i Norge. Selskapet hadde som intensjon å være med på å 

forme stiftelsen, samt påse at organiserte fotoamatører ikke blir satt på sidelinjen.  

 

Det er blitt tradisjon for at årboken blir sendt til alle FIAP sine medlemsland i Europa. Årboken 

er nå innlemmet i FIAP’s bibliotek. 

NSFF deltok i 22. Biennial Couleur Papier, arrangert av Andorra, hvor vi fikk en 31. plass.  

Gullmedaljebilder fra Landskonkurransen kolleksjon 2004 ble stilt ut på Fotomessen 2005 i 

Oslo. 

 

  
 

2006 

Landsmøtet ble avholdt i Oslo 2-5.juni 

Berit Gaarder- Toten FK, overtok som 

årbokredaktør dette året. Årbok 2004 er den 

tredje i rekken og inneholder 57 bilder fra like 

mange medlemmer.  

I tillegg inneholdt Årbok 2004 

gullmedaljevinnerne fra selskapets vår- og 

høstlandskonkurranse 2004. 

Kari Mikalsen og Tor Henning 

Olsen - Bekkalokket Fotoklubb ble 

utnevnt til HonENSFF 
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1.FIAP Club World Cup ble arrangert i 2006, og 4 klubber fra Norge deltok: Bekkalokket 

Fotoklubb, Mandal Fotoklubb, Kristiansund Kamera Klubb og Ålesund Kameraklubb. 

Bekkalokket Fotoklubb ble nr.36 og best i Norden.  

  

Tønsberg Kameraklubb hadde en klubbutstilling i november, og stilte også ut gullmedaljebildene 

fra høstens Landskonkurranse. 

 
Hovedstyret 2006- 2007  

Walter Dragland- Oslo KK, Steinar Jostedt- Mandal FK,  

Einar Aune - direktemedlem, Svein Skjøtskift og Roald Synnevåg- Bekkalokket FK 

 

2007 

Selskapet feiret sitt 80. årsjubileum under Landsmøtet i Mandal 29-31.mai. Roald Synnevåg 

overtok som leder i selskapet. Gullmedaljebildene fra Landskonkurransen høst 2006 ble utstilt 

under Fotomessen i Oslo i mars 2007. Hovedstyremøtene hadde siden 2002 foregått på telefonmøter, 

men kostnadene ble etter hver ganske store. Skype overtok som media for møtene, dette var gratis, men 

noe ustabil, avhengig av nettkapasiteten.   

Per Harald Strøm var selskapets representant i Stiftelsen SE. Det var ambisjoner om å overta 

Deichman bibliotek til et nytt Fotografiens Hus.  

Årbok 2005 inneholdt 65 bilder fra 25 klubber 

og 2 direktemedlemmer. Opplaget var på 1800 

bøker. 

Bildene i Årbok 2005 ble utstilt i Kristiansund 

under Nordic Light som var arrangert for 

første gang 
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2. FIAP Club World Cup ble arrangert i 2007 med deltagelse av to norske klubber.  

Bergen Kameraklubb tok en fin 62.plass, mens Bekkalokket Fotoklubb igjen ble beste nordiske 

klubb med en meget sterk 24. plass! Konkurransen samlet 137 klubber fra hele verden. 

 

Unni Brekke- Bekkalokket FK overtok som redaktør for årboken, og Halvor Larsen- 

Bekkalokket FK var redaksjonssekretær. Selskapet har pliktlevering til Nasjonalbiblioteket i Mo 

i Rana, Samt at Preus Museum og Statsarkivet får årbøker til sin samling.  

 

  
 

NSFF var godt representert under Fotografiets dag i Horten 19.august. Fotografiets dag ble 

arrangert av Preus museum i samarbeid med Norges Fotografforbund, Forbundet Frie Fotografer, 

Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Selskap For Fotografi, Norske Naturfotografer og 

Norsk Fotohistorisk Forening. I tillegg til en NSFF informasjonsstand, arrangerte Oslo KK 

”fotosprint”, er en slags mini fotomaraton. Selskapet hadde 3 utvalgte utstillere: Unni Brekke- 

Bekkalokket FK, Solveig Kolkin- Tønsberg KK og Merethe Wessel-Berg- Oslo KK. 

Jan Arild Andresen (Tønsberg KK) overtok som webmaster høsten 2007, og har stått for den 

tekniske driften av www.nsff.no. Roald Synnevåg overtok jobben som webredaktør. Roald 

begynte å skrive Lederen har ordet en gang i måneden. 

 

NSFF fikk sin egen facebookside. Det gikk tregt i oppstarten, men ble dette etterhvert en svært 

viktig informasjonskanal til våre medlemmer. 
 

I 2007 ble begrepet monokrom bilder innført istedenfor sort/hvitt. Fargelagte (håndkolorerte) 

bilder stiller i fargepapirklassen. Det ble mulig å levere inn digitale filer i 2005. 4 dias eller 4 

digitale bilder ble levert i projeksjonsklassen. Filene skulle være maks 1024x768 piksler for å 

siden kunne printes i A4 format til utstillinger. Bildene ble levert på CD. 

 

NSFF startet innsamling av historisk materiell. I årene fremover ble det kopiert, avfotografert og 

skannet tusenvis av dokumenter, medlemsblader og fotografier. Dokumenter som var ferdig 

skannet og bildesamlingen som hadde vært i programtjenesten ble avlevert i selskapets samling 

på Statsarkivet i Stavanger. 

 

Til Årbok 2006 var det innsendt bilder fra 24 

klubber og 1 direktemedlem, til sammen 134 

fotografer som sendte inn 255 bilder, litt færre 

enn de to siste årene. 58 helsidesbilder og 22 

minibilder ble trykket i Årbok 2006.   

Bildene i årboken ble utstilt under Nordic 

Light i Kristiansund. 

 

http://www.nsff.no/
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Roald Synnevåg og Tor Henning Olsen- Bekkalokket FK, ble utnevnt til æresmedlemmer. 

 

Tor Henning Olsen har vært president/leder i Norsk Selskap For Fotografi i 6 år, og nestleder i 1 

år. Han var leder for Ungdomsutvalget i 4 år. Leder for Konkurranseutvalget i 2 år og medlem 1 

år. Leder i valgkomiteen 1 år, samt medlem 2 år. Han var også medlem i NSFF Programtjenesten 

i 1 år. Tor Henning var leder i NSFF Distriktsstyre D11 2 år og D4 1 år, Tor Henning er tildelt 

EsNSFF i 1993, ANSFF i 2002, ENSFF og HonNSFF i 2005. Han ble tildelt AFIAP i 2003.  

Tor Henning er æresmedlem i Bekkalokket Fotoklubb.  

 

Roald Synnevåg har vært visepresident/nestleder 5 år og sekretær i 3 år. Medlem i Konkurranse 

utvalget 1 år, samt leder i Programtjenesten i 2 år. Roald er blitt tildelt EsNSFF i 1995, ANSFF i 

1997, ENSFF i 1997 og HonENSFF i 1997. Han ble tildelt AFIAP i 1995 og EFIAP i 2003. Han 

startet i 2003 med digitalisering av Landskonkurransene 1970-2002, ca. 8000 bilder. Han har 

laget power point presentasjoner av Landskonkurransene og registrert resultatene i en database. 

Roald er æresmedlem i Bekkalokket Fotoklubb. 

 

 
Hovedstyret 2007-2008.  

Per Harald Strøm- Oslo KK, Liv Anette Trædal- Mandal FK, Roald Synnevåg, Halvor Larsen, 

Jan Standal- Bekkalokket FK 

 

2008 

Landsmøtet ble avholdt i Kristiansund 1-5.mai med Oslo KK som arrangør. Som en 

forsøksordning ble Landsmøtet lagt til samme tid som Nordic Light. Tanken var å la 
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landsmøtedeltakerne få oppleve det som var av utstillinger, foredrag og workshops, men vårt 

Landsmøte druknet i Nordic Light. 

 

 
 

I 2008 skulle de digitale filene være min. 1600 piksler, og det ble krav til merking av filene. 

Digitale bilder tok over i projeksjonsklassen og antall innleverte dias var redusert til 16 i 2008. 

Det ble krav til at også bildene i monokrom- og farge papir skulle ha digitale filer vedlagt på CD. 

Dette ble bestemt, for å spare Konkurranseutvalget for arbeidet med å skanne/avfotografere 

bildene til bildearkivet og presentasjoner. I 2010 var det helt slutt på dias i Landskonkurransene.  

Noen av de innleverte bildene i Landskonkurransene ble valgt ut til FIAP biennialer, noe som 

gjorde at vi innførte begrepet "Landslag".  

 

    
 

  
 

Roald Synnevåg startet arbeidet med å registrere alle konkurranseresultater fra 

Landskonkurransene fra 1930 i konkurransedatabasen som er søkbar på www.nsff.no  

4 æresmedlemmer samlet under 

festmiddagen på Landsmøtet i 

Kristiansund 2008.  

Stein A. Roald, Bente Roald,  

Roald Synnevåg og Leif Preus. 

NSFF har åpning av årbokutstillingen i 

Kristiansund under Nordic Light. 

Roald Synnevåg holder åpningstale. 

Det var innlevert 347 bilder fra 31 

klubber. 81 bilder kom med i årboken.  

http://www.nsff.no/
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Et møysommelig arbeid som krevde mye detektivarbeid i gamle medlemsblader og dokumenter. 

I tillegg er alle tildelte hederstegn og plaketter lagt inn i samme databasen.  

 

 
Juryen i Landskonkurransen våren 2008.  

Åsne Digranes, Geir Goosen og Monica Brede Aga 

 

 

 

 

2009 

   
 

   
              Terje Skåre         Thor Melhuus   Knut Førsund 

Selskapets 50. ordinære Landsmøte og det første Nasjonalt 

Fototreff ble avholdt i Tønsberg 21-24.mai. Thor Melhus- 

Trondhjems KK, Terje Skåre- Oslo KK og Knut Førsund ble 

utnevnt til æresmedlemmer. Thor ble også tildelt EsNSFF. I et 

forsøk på å trekke mer folk til Landsmøtet ble arrangementet 

omdøpt til Nasjonalt Fototreff. Synkende deltakelse på 

Landsmøtene de siste årene gjorde at det måtte tenkes nytt. 

Strategien lyktes ikke helt dette første året, men et flott 

Nasjonalt Fototreff var det for de som var til stede i Tønsberg. 
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Knut Førsund har alltid vært en god ambassadør for NSFF og norsk amatørfotomiljø. Som 

redaktør i Fotografi gav han mange fotoklubber muligheten til å presentere seg ved å vise sine 

bilder og fortelle om sine aktiviteter. Redaksjonen i Fotografi fungerte også som et sekretariat for 

NSFF i en periode på 80 tallet. Knut har ved flere anledninger holdt foredrag på NSFF sine 

Landsmøter. Han har alltid vis velvillighet ovenfor NSFF og har blant annet vært NSFF sin 

kontaktperson til Fotografi-messen i Oslo og til Stiftelsen Se. Mange av NSFF sine medlemmer 

har fått inspirasjon og kunnskap gjennom de mange kurs som er avholdt og fotobøker som han 

har utgitt.  

 

Terje Skåre har i over 20 år drevet med fotokurs i Oslo Kamera Klubb, med over1600 deltagere. 

Noe som har generert mange hundre medlemmer til klubben og til NSFF. 

Han har også bidratt i mange aktiviteter i Oslo KK. Han ble også tildelt HonENSFF 

Terje er fra før Æresmedlem i Oslo Kamera Klubb. Han er rangert som nr 21 i 

Landskonkurransene.  

 

  
 

 

Hovedstyret 2009 

Halvor Larsen, Liv Anette Trædal, Olav-Inge Alfheim, Linda Grønseth, Tor henrik Furmyr, 

Roald Synnevåg og Per Harald Strøm 

 

Selskapet fikk midler fra Norsk Kulturråd til innkjøp av arkiveringsmateriell for å kunne ta vare 

på bildesamlingen vi har på Statsarkivet i Stavanger. Statsarkivet hadde i en periode en 

Roger Parry, Peter Rees, Tony 

Wharton, - Smethwick 

Photographic society. 

Landskonkurransen våren 2009 

ble juryert i England, og det ble 

benyttet et internasjonalt 

juryeringssystem ved hjelp av 

mentometerutstyr. 
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praktikant som tok tak i bildesamlingen til selskapet. Hun fikk gjort mye konservering, 

registrering og arkivering og gjorde en grundig jobb, men mye gjenstår.  

 

  
 

 

 

 

 

 

2010 

For første gang i historien ble Landsmøtet avholdt i Nord Norge. Bodø fotoklubb arrangerte et 

flott Nasjonalt Fototreff og Landsmøte 10- 13.juni.  

NSFF deltok med et Landslag i 15. FIAP Nature Biennial i Bangalore i India. Det ble deltatt i 2 

tema; Kystlandskap (papirbilder) og Vinterlandskap (digitale bilder). I tema Kystlandskap kom 

vi på 14.plass, som var best i Norden. I tema Vinterlandskap ble vi dessverre utelatt på grunn av 

tekniske problemer med CD. 

Stein A. Roald ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv 

 

Stein har ingen formell utdannelse som fotograf og er selvlært, men har gjennom alle disse årene 

levert fotografi av internasjonal klasse. Han er medlem av Norges Fotografforbund, Colour Art 

Photo og har vært tillitsvalgt i Møre og Romsdals Fotograflaug i 18 år. Stein har vært medlem av 

Stein har mottatt den heder og ære som det 

er mulig å få innen amatørfotografiet i 

Norge og internasjonalt. Den innsats han har 

gjort er likevel så eksepsjonell at Norsk 

Selskap For Fotografi søkte om Kongens 

Fortjenestemedalje for den innsats han har 

gjort for fotografiet i Norge, og da spesielt 

innen organisasjonsarbeidet for norsk 

amatørfotografi.  

Hans fotointeresse startet når han fikk sitt 

første kamera til konfirmasjonen, og han har 

nå en samling av 700 ulike typer kamera.  

I årenes løp har han tatt bortimot 200.000 

bilder. Han er en av de mest premierte 

amatørfotografene i Norge. Han er rangert 

som nr. 7 i Landskonkurransene som har 

vært arrangert siden 1930.  
 

368 bilder fra 39 klubber var 

innlevert til Årbok 2008.  

84 bilder kom med i årboken. 

 

Trygve Rønnestad – Bergen 

Kameraklubb,  

ble tildelt HonENSFF 
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Ålesund Kameraklubb i 60 år og begynte i klubben i 1950, året etter at klubben ble stiftet. Han 

har hatt ulike tillitsverv i Ålesund Kameraklubb i til sammen 45 år, hvorav 10 år som klubbens 

leder. Han har vært redaktør for klubbens medlemsblad ”Fremkalleren” i 40 år. Stein ble valgt til 

æresmedlem i Ålesund Kameraklubb i 1989. Stein har betydd enormt mye for NSFF som 

organisasjon, og han har i en lang årrekke sørget for kontinuitet i drift og utvikling både lokalt og 

nasjonalt. Han har blant annet deltatt på 23 av Landsmøtene fra 1962, noe som nok er rekord i så 

måte. Tillitsverv i NSFF; 7 år i Internasjonalt utvalg, 22 år som distriktsleder, 2 år visepresident 

og 3 år som president.  

Ålesund KK og Norsk Selskap For Fotografi ville neppe vært de organisasjonene de er i dag hvis 

ikke det var for den betydelige innsats Stein har gjort. Hans positivitet, vilje og engasjement har 

smittet over på andre som ble med å drive videre. Han er en god ambassadør for Ålesund og han 

har vært med å sette Norge på kartet med sin deltagelse i internasjonale salonger. 

For sitt arbeid innen amatørfotografiet er Stein blitt tildelt: 

HonENSFF – Honorær excelensce NSFF, NSFF Æresmedlem, EFIAP- Excelensce FIAP   

EsFIAP- Excelensce pour services rendus FIAP, HonFIAP- Honorary Excellence FIAP  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Standal- Bekkalokket FK ble tildelt 

HonENSFF og EFIAP 

 

Roald Synnevåg startet arbeidet med å skanne og avfotografere bilder fra Landskonkurransene 

på 50 og 60 tallet. Dette er bilder som er oppbevart på Statsarkivet i Stavanger. 

Landskonkurransebilder som har vært på trykk i gamle medlemsblader ble også avfotografert. 

Det er laget 121 presentasjoner av Landskonkurransen fra 1930 til 2012. Noen bilder og i noen 

tilfeller hele konkurranser mangler av ulike grunner. Selskapets digitale bildedatabase omfatter 

ca 18000 bilder. Dette er en unik kulturskatt og gir muligheter for utstillinger og tidsskrifter i 

fremtiden.  

 

  

Stein Roald med sin enorme kamerasamling 
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2011 

Nasjonalt Fototreff og Landsmøte ble arrangert i Ålesund 2-5.juni.  

2011 ble et år med store endringer i Landskonkurransene. Alle digitale filer skulle lastes inn via 

nsff.no, ved at hver autor skulle logge seg inn på sin profil. Filene skulle være 2400 piksler og 3 

MB. Det var ikke lenger behov for å merke filene, fordi det ble automatisk ordnet av systemet. 

Det ble mulig å printe ut etiketter som ble limt på papirbildenes bakside. Papirbildene skulle 

være A3 format. Dette for å få en mest mulig lik presentasjon ovenfor juryen. Mindre 

bildeformater skulle festes på A3 ark. Webmaster Jan Arild Andresen har gjort en fantastisk jobb 

med å utvikle www.nsff.no siden han startet i 2007.  

      
 

Det ble i 2011 også gjort en endring på klassene i Landskonkurransen. Både konkurransene om 

vår og høst fikk tema: "Fritt motiv", med maks 4 bilder i hver klasse; Projeksjon, farge papir, 

monokrom papir. I tillegg fikk vårkonkurransen et bundet tema med maks 4 projeksjonsbilder. 

Høstens konkurranse fikk i tillegg "Kolleksjon", i klassene farge papir og monokrom papir. 

Maks 2 kolleksjoner, 3-5 bilder i hver kolleksjon. 

 

  
 

Roald representerte selskapet på Oslo Kamera Klubb sitt 90 årsjubileum og Bergen 

Kameraklubb sitt 80 årsjubileum.  

“Leif Preus Fotopris” ble innført i Landskonkurransene i 

2010. Det er en pokal som går til beste portrett i hver 

klasse.  

 

http://www.nsff.no/
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Bodø Fotoklubb inviterte fotografer fra hele verden, profesjonelle og amatører, til å delta i 

verdens nordligste internasjonale fotokonkurranse. 1st Arctic Exhibition of Photographic Art var 

den første av sitt slag i Norge på svært mange år. NSFF stilte med pokal til beste norske 

fotoklubb (Bekkalokket Fotoklubb) og beste norske autor (Audun Nygaard- Bekkalokket FK). 

Samt 10 gullmedaljer i ulike tema: beste humor, beste action, beste portrett, beste landskap og 

beste eksperimentelle bilde.  

 
 

Selskapet fikk i 2007 ny nettside som var utarbeidet av Jan Arild Andresen og Halvor Larsen 

Den nye nettsiden hadde masse nye funksjoner, med innlevering online til Årbok og 

Landskonkurransene, samt at klubber også kunne ha innlevering via selskapets nettside til egne 

konkurranser. Det ble også mulig å levere inn bilder for å få de vurdert av erfarne fotografer i 

NSFF.  

 

 
Tillitsvalgte på seminar i Trondheim 
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Hovedstyret 2011-2013 

Nils Borch, Hans Birkelund, Wenche Aune, Tor Henrik Furmyr, Halvor Larsen, Terje Øen og 

Roald Synnevåg 

 

NSFF sitt Ungdomslandslag kom på 2.plass i aldersklasse II i 33th FIAP YOUTH DIGITAL 

BIENNIAL, og ble tildelt FIAP gullmedalje. Bildene var utstilt i Abu Dhabu i De Forente 

Arabiske Emirater. Dette er den beste plasseringen et lag fra NSFF har gjort noensinne i FIAP 

( Fédération Internationale de l'Art Photographique) sine konkurranser. 

 

 

Juryen høsten 2011. Kathrine Hårstad, Marianne Tønset og Trine Melhuus. Juryene i 

Landskonkurransene har helt frem til midten på 90 tallet vært preget av et mannsdominert miljø. 

Gledelig er det at dette har endret seg, noe også ser i medlemsmassen i NSFF.  

 

http://www.nsff.no/cms/index.php?page=nyhetsarkiv&nyhet_id=764
http://www.nsff.no/cms/index.php?page=fiap
http://www.nsff.no/cms/index.php?page=fiap
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Signe Drevsjø og Jens O. Hagen ble utnevnt til æresmedlemmer i NSFF 

 

Signe Drevsjø og Jens Oddvar Hagen fra Femund Billedgruppe har begge, siden tidlig 70 tall til 

den digitale foto overtok, vært dominerende i konkurranser i norsk amatørfotomiljø. Signe er 

nr.1 og Jens nr.6 i rankingen over de mest premierte fotografer i Landskonkurranser som har 

vært arrangert siden 1930. De to utgjorde Konkurranseutvalget i 8 år, 1985-1992 og 

administrerte dermed 16 Landskonkurranser. Signe hadde Programtjenesten i 3 år 1979-1981. De 

to stiftet Femund Billedgruppe etter å ha vært medlemmer i Hamar KK og Penta-70. Femund 

Billedgruppe er rangert som nummer 4 i Landskonkurransene. De har fotografert miljøer, 

mennesker og landskap i hele Norge i mange år, men spesielt i Østerdalen og Femundsregionen. 

Sterke portretter av mennesker som har levd lenge, fra et miljø og en tid som er borte. Et viktig 

kulturhistorisk bidrag som må bli bevart for ettertiden. “Signe og Jens” har vært et begrep i 

Norsk amatørfotomiljø. Deres kreativitet har vært til inspirasjon for andre fotografer og deres 

innsats for NSFF har vært betydelig. De har oppnådd svært gode resultater i Landskonkurransene 

og i internasjonale konkurranser verden over. De har vært med på å prege norsk fotografi og har 

vært med på å sette Norge på verdenskartet. 

Thor Melhuus ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv  

                                             
Thor har hatt flere tillitsverv i NSFF, og har blant annet vært president i 4 år og visepresident i 2 

år. Han var redaktør for Kamera i en lang årrekke på 60 tallet. Fototidsskriftet Kamera var 

forløperen til dagens Fotografi, og kom ut med 8-10 nummer i året.  

Thor Melhuus har gjort en meget stor innsats for 

fotografiet i Norge. Han er lidenskapelig interessert i 

fotografiet, både innen amatørmiljøet og som 

profesjonelle fotograf. Han er raus med å dele sin 

kunnskap, og har arrangert en lang rekke seminarer og 

har i mange år vært en mye brukt foredragsholder på 

landsmøter i Norges Fotografforbund og i alle 11 

fotograflaugene rundt om i Norge. Thor er hedret av 

NSFF- Norsk Selskap For Fotografi og  

NFF- Norges Fotografforbund og er i tillegg blitt tildelt 

svært mange internasjonale æresbevisninger. For sin 

iherdige innsats som foredragsholder. Ble han i Chicago 

i 1995 tildelt Master of Photography PPA.  
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På NSFF Landsmøte i 2009 overrakte han sin innbundne samling av Kamera fra tidsperioden 

1949 til 1964 til NSFF. En gave som selskapet er svært takknemlig for og som vil bli oppbevart i 

våre arkiver ved Statsarkivet. For sitt arbeid som tillitsvalgt i Trondhjems Kameraklubb og 

NSFF, ble Thor utnevnt til EsNSFF- Eksellense Service i 2009.  

For sin betydelige innsats for NSFF og amatørfotomiljøet i Norge, og for sin mangeårige innsats 

for Norsk fotografi, ble Thor ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF på Landsmøtet i Tønsberg i 

2009. 

Kolbjørn Dekkerhus ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv 

 
I 25 år, fra mai til august, kjørte Kolbjørn land og strand på jakt etter fotomotiv til postkort og 

kalender. På 70 tallet brukte han også firmaets eget fly med sin sønn ved spaken. Han fløy Norge 

på kryss og tvers og på langs. Han kjenner hver sving og bakke i landet som han har et 

kjærlighetsforhold til. De fleste har nok sett Kolbjørn sine bilder på postkort og kalendere. 

Mange millioner postkort med Kolbjørns motiver har blitt sent både til inn og utland. På den 

måten har han gjort nordmenn bedre kjent med landet sitt, samtidig som han har gjort Norge 

kjent i utlandet.  Mange av bildene hans har vært bestselgere og har kjempeopplag helt frem til i 

dag. Et av disse er ”Kirkeporten” ved Nordkapp som ble tatt så tidlig som i 1956 og solgt i over 

3 millioner eksemplarer. Kolbjørn ble NSFF Æresmedlem i 1957 og er tildelt HonENSFF og 

EFIAP. 

 

   
 

 

Kolbjørn, som er æresmedlem i Trondhjems 

Kameraklubb, hadde sin beste periode innen 

amatørfotografiet i perioden 1948 til 1958. Til tross 

for sin relative korte aktive tid som 

konkurransefotograf er han rangert som nr.16 i 

Landskonkurransene som er arrangert siden 1930.  

Kolbjørn har gjennom sitt fotografiske virke som 

både amatør- og profesjonell fotograf, vært i aller 

høyeste grad med på å sette Norge på verdenskartet.  

Han har deltatt i svært mange internasjonale 

fotosalonger og hans fotografier på postkort og 

kalendere er sendt verden rundt siden 1954.  

Det ble rekordinnlevering til Årbok 

2010, 553 bilder fra til sammen 66 

klubbe. 

Boken inneholder 100 bilder samt 

medaljebildene fra 

Landskonkurransene i 2010. 
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NSFF hadde juni-juli en utstilling basert på bilder som har vært med på 2 ulike landslag.  

Vi fikk låne Fotografiens Hus sin tv, hvor vi viste presentasjon av Landskonkurransen vår 2011. 

Den samme utstillingen ble hengt opp på NSFF sin stand i Horten på Fotografiets Dag 

 

2012 

Nasjonalt Fototreff og 53. Landsmøte ble arrangert i Bergen 31.mai-3.juni. 100 deltakere fra 26 

klubber. Roald Synnevåg ble utnevnt til Ærespresident og mottok en gavesjekk for den innsats 

som er gjort de siste årene.  

Det ble enstemmig vedtatt å ta vel imot Norges Amatørfilm Forbund som en avdeling i NSFF. 

Det er 60 år siden filmfolket forlot fotografene fordi forskjellene var så store. Unni Brekke – 

Bekkalokket FK ble tildelt HonENSFF. 

Selskapets 136. Landskonkurranse våren 2012, hadde rekordstor deltakelse med totalt 3165 

bilder og 117 bilder i Ungdomslandskonkurransen. Medlemmer fra 50 klubber leverte i LK, og 

31 medlemmer fra 12 klubber leverte til ULK. En stor forskjell fra 1930 hvor 26 deltagere fra 4 

klubber leverte inn 192 bilder.  
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Deltakerne på Nasjonalt Fototreff 2012 på besøk i Gamle Bergen  

Bodø Fotoklubb arrangerte 2nd Arctic Exhibition of Photographic. NSFF stilte med pokal til 

beste norske fotoklubb (Bekkalokket Fotoklubb) og beste norske autor (Audun Nygaard- 

Bekkalokket FK). Samt 10 gullmedaljer i ulike tema: beste humor, beste action, beste portrett, 

beste landskap og beste eksperimentelle bilde.  

Narvik Kameraklubb feiret sitt 70 års jubileum med en utstilling  

    

 

NSFF stilte med 2 representanter på FIAP sin kongress i Singapore. Hans Birkelund- FIAP 

Liasion og Olav-Inge Alfheim- leder i Internasjonalt utvalg. Begge fra Bodø FK. 
Ungdomslandslaget til NSFF kom på 3.plass i 34. FIAP Youth print Biennial. Bildene ble utstilt 

i Palma, Spania. Deltakerne ble tildelt NSFF sølvmedalje og diplom. Bildene ble også stilt ut i 

Kristiansund under Nordic Light og i Bergen under Nasjonalt Fototreff. 

 

NSFF arrangerte 16. FIAP Nature Biennial. Det 

var innlevert 800 bilder fra 27 

landsorganisasjoner. Italia vant i både projeksjon 

og papirklassen. Sist NSFF arrangerte en FIAP 

Biennial var i 1966. Bodø Fotoklubb var 

arrangørklubb. Vinnerbildene ble utstilt i Bodø 

og i Kristiansund under Nordic Light. 
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NSFF sitt Landslag i 31.FIAP Black and white biennial i Spania, kom laget på 37.plass og i 

16.FIAP Nature Biennial kom laget på 25.plass. Vidar Olsen fra Harstad FK fikk en FIAP 

gullmedalje for sitt landskapsbilde.  

   
 

NSFF hadde i 2012 den største utstillingen noensinne. 259 bilder ble stilt ut på 3 ulike plasser i 

Kristiansund. Bildene fra Årbok 2011, 16. FIAP Nature Biennial, 33.FIAP Youth Digital 

Biennial, 34.FIAP Youth Print Biennial, 24.FIAP Color Print Biennial, samt en  utstilling med 

bilder fra andre internasjonale konkurranser. Selskapet fikk egne utstillingsvegger dette året.  
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Jubileumsutstillingen til NSFF, "Drømmen om det perfekte bildet", ble åpnet på Preus 

Fotomuseum i Horten. 220 bilder fra selskapets omfattende bildesamling fra 

Landskonkurransene, samt 2500 utvalgte bilder som vises på skjerm. Det ble også utgitt en 

katalog i sammenheng med utstillingen, som omhandler utviklingen i Landskonkurransene 1930- 

2012. Redaksjonskomiteen for utstilling og katalog bestod av Ingrid Nilsson- direktør Preus 

Museum, Hanne Holm-Johnsen- kurator Preus Museum og Roald Synnevåg- leder i NSFF. 

 
 

Det kom inn over 700 bilder til Årbok 2011. Juryen var geografisk spredt utover hele landet, og 

er sammensatt av utvalgte medlemmer fra Skodje Fotoklubb, Harstad Fotoklubb, Tønsberg 

Kameraklubb, Bergen Kameraklubb, Alvdal Fotoklubb og Elverum Fotoklubb. Årbok 2011 var i 

liggende A4 format. Opplaget var på 4500 eksemplarer. Boken har 156 sider og inneholder 168 

bilder, pluss alle medaljebildene fra Landskonkurransene i 2011. 
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NSFF hadde en jubileumsutstilling i Paris på FIAP sitt hovedkvarter. 58 bilder fra 1930- 2012. 

Det ble laget en egen katalog til utstillingen. 

 
Riccardo Busi- President i FIAP, Roald Synnevåg- Leder i NSFF og Jacky Martin- Vice president i FIAP 
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2013 

Til NM våren 2013 ble det levert inn 31 filmer fra 7 klubber. 430 medlemmer fra 55 klubber har 

levert inn til sammen 3863 bilder. 30 ungdommer fra16 klubber leverte inn 105 bilder. ”Leif 

Preus prisen” (beste portrett) ble utdelt i 3 klasser i NM. Det ble delt ut 1 stk ”Jan Baashus 

Jessen prisen” (mest eksperimentelle bilde)  

 

Landslaget med tema: "Mennesker i arbeid" kom på en 19.plass i 27. FIAP Projected Images 

Biennial. Bildene ble utstilt i Luxemburg. 25. FIAP Colour Print Biennial ble arrangert av 

Argentina. Temaet var "Norske fjorder - lang eksponering" 

 

NSFF var tradisjonen tro solid representert på Nordic Light i Kristiansund. Bildene fra Årbok 

2012 var utstilt, samt landslaget med tema: "Mennesker i arbeid".  

 

 

 
Unni Brekke og Halvor Larsen på NSFF sin stand og utstilling under Nordic Light 2013 

 

     
 

 
Til Årboken 2012 ble det innlevert over 1100 bilder. 169 bilder ble valgt ut, samt 

at også medaljebildene fra /NM 2012 ble trykket i boken. 
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Nasjonalt Film- og Fototreff 2013 ble arrangert i Trondheim og NSFF hadde sitt 54. Landsmøte. 

Det ble på nytt innført betaling i NM i Film og Foto. Det ble også innført medlemskap for 

skoleklubber. 128 deltakere fra 38 klubber fra hele landet, opplevde flotte foredrag, utstilling, og 

visning av premierte filmer og fotografier fra NM. Det utdelt i 92 nasjonale- og 

internasjonaleplaketter, noe som er rekord. Det ble også rekord i antall hederstegn; 10 AFIAP, 6 

EFIAP, 10 EsNSFF, 4 ANSFF og 1 ENSFF. Trond M. Skaret- Oslo Kamera Klubb ble tildelt 

HonENSFF.  

 

 
Landsmøtedeltakerne i Trondheim 

 

                                                                
 

Atle Helland- 

Kvinnherad 

FK 

 

Gullplakett 

med rød 

emalje 

 

Trond M Skaret- 

Oslo KK 

Tildelt 

HonENSFF i 

2013 
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Skandinavisk samarbeid. Tillitsvalgte fra Sverige, Danmark og Norge var samlet i Gøteborg var samlet 

for første gang på svært mange år høsten 2013. 

Bjarne Hyldgaard- FIAP Liasion i SDF, Roald Synnevåg- NSFF, Monica Wenneblom- FIAP Liasion i 

RSF, Halvor Larsen – NSFF, Leif Alven- formand i SDF og Nils-Erik Jerlemar- ordførande i RSF. 

 

2014 

         

Jan Standal – Bekkalokket Fotoklubb, ble utnevnt til 

Æresmedlem i NSFF på Nasjonalt Film- og Fototreff 

i Trondheim 2013. 

Jan Standal har gjennom svært mange år vist et stort 

engasjement for fotoklubbmiljøet både i egen klubb, 

regionalt og på landsbasis. Jan er en av stifterne i 

Bekkalokket fotoklubb, og har betydd mye for 

klubbens utvikling, med utallige styreverv og 

engasjement i ulike komiteer gjennom 35 år. Jan er 

også Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb  

Jan var første gang med i NSFF som sekretær i 

”NSFF Ungdomsutvalg” 1988 til 1993. Han var med 

i ”NSFF Distriktsstyre D-4” 1999 til 2001 og NSFF 

Hovedstyre som nestleder i NSFF 2007- 2008. NSFF 

revisor i 2004, 2009- 2010. Leder i NSFF 

valgkomite 2010- 2013. Regionkontakt for 

Hordaland, og Sogn og Fjordane 2012- 2015. Han 

var informasjonsansvarlig i NSFF og koordinator for 

regionkontaktene 2013- 2015.  

Jan ble tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1993, 

ANSFF, ENSFF og HonENSFF i 2010. Jan ble 

tildelt FIAP hederstegn; AFIAP i 2010 og EFIAP i 

2011 

Det ble innlevert 1027 bilder fra 534 

medlemmer fra 91 klubber. Samt fra 5 

direktemedlemmer.  

170 bilder kom på trykk i årboken 

sammen med premiert bilder fra NM i 

foto 
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Selskapet har flere svært aktive nettsteder på Facebook. I tillegg er det egne lukkede facebooksider for; 

Klubbstyrer og NSFF tillitsvalgte, NSFF regionkontakter og NSFF internasjonalt utvalg. 

 

 

 

 

 

 

 

NSFF Magasin er et online magasin, web-basert, intuitivt format, med WordPress som verktøy.  

http://www.nsff.no/wp/magasinet/ Redaktør var Roy Morten Gleditchs fra Bergen Fritidssfilmere. 

Magasinets målsetning er å gi NSFF-medlemmene et ekstratilbud.  

Magasinet skal være et supplement til forbundsidene www.nsff.no og gi medlemmene faglig 

påfyll utover det som forbundets nettsider bidrar med. Magasinet skal bidra til å styrke 

kompetansen og det faglige nivået for film- og fotoamatørene i Norge. 

 

Medlems- og klubbprosjekter  

I 2013 ble det satt i gang medlems- og klubbprosjekter, for å engasjerer klubbene og medlemmer til noe 

annet enn konkurranser. De utvalgte prosjektene blir vist på tv skjerm under Nordic Light, Nasjonalt film- 

og fototreff og Fotografiets dag.  

 

Hensikten med en Klubbprosjekt er å få medlemmene til å tenke som et lag, og bringe de beste 

bildene i prosjektet frem. Klubbprosjekt er ingen konkurranse, og det er heller ikke 

konkurransebilder som i utgangspunktet blir brukt. Hver klubb kan levere inn en serie på 

minimum 10 bilder, og bildene skal ha en sammenheng og et tema. 

Til Medlemsprosjekt kan hvert medlem levere inn en bildeserie på 5-10 bilder. Bildene skal ha 

en sammenheng og tema.  

 

Fotografiets dag 

Hvert år, en søndag i slutten av august, arrangeres en festdag for fotografi på Karljohansvern i 

Horten (19.august regnes som fotografiets fødselsdag). Preus museum samarbeider med de 

norske fotograforganisasjonene for å skape en dag som viser bredden i fotografiet. NSFF har 

vært med som arrangør siden starten i 2007. Som en tradisjon er NSFF sin inviterte fotograf den 

 

 

https://www.facebook.com/groups/internasjonale.konkurranser/
https://www.facebook.com/groups/Nasjonale.konkurranser/
https://www.facebook.com/groups/nsff.post/
http://www.nsff.no/wp/magasinet/
http://www.nssf.no/
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som var Norgesmester i foto året forut. NSFF har i samarbeid med blant andre Horten Fotoklubb 

stått som arrangør av fotosprinten. Deler av årbokutstillingen blir vist og NM i foto blir vist på tv 

skjerm. En stand med informasjon og utdeling av årbok er der også.  

     

NSFF sitt 55. ordinære Landsmøte ble avholdt i Elverum under Nasjonalt Film- og Fototreff.  

Det utdelt i 29 nasjonale- og 65 internasjonale plaketter. Det ble rekord i antall hederstegn; 

2 ESFIAP, 6 AFIAP, 9 EFIAP, 3 EFIAP-B, 1 EFIAP-S og 1 MFIAP  

6 EsNSFF, 3 ANSFF, 3 ENSFF, 2 HonENSFF og 3 Æresmedlemmer. 

 
Landsmøtedeltakerne i Elverum 

 

På Landsmøtet ble det fremsatt et krav om at styret skulle trekke seg med umiddelbar virkning 

og at det skulle innkalles til et ekstraordinært Landsmøte. Det ble fremlagt som et 

mistillitsforslag som Landsmøtet ikke kunne ta stilling til, da dette var fremlagt samtidig som 

Landsmøtet ble åpnet, og ikke innen de frister som vedtektene krever. Dokumentet var «signert» 

med navnet på 11 klubber og 4 regionkontakter. Klubbene som var listet opp ble i ettertid 

kontaktet skriftlig, der styrene ble bedt om å svare om de fremdeles sto bak kravet om 

ekstraordinært Landsmøte. Ut i fra svarene som kom ble kravet om ekstraordinært Landsmøte 

forkastet.  
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Unni Brekke og Halvor Larsen – Bekkalokket Fotoklubb, ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF på 

Nasjonalt Film- og Fototreff i Elverum. Jan Arild Andresen - Tønsberg Kamera Klubb ble også 

tildelt æresmedlemskap, men ville ikke ta imot det.  

 

 
 

Unni Brekke - Bekkalokket Fotoklubb 

Unni ble tildelt EsNSFF i 2010 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK og HonENSFF i 

2012. Hun har vært NSFF sin Årbokredaktør fra 2007 og har designet diplomer til NM og 

nettsidene til NSFF, samt hatt ansvar for design til bla brosjyrer og informasjonsmateriell. 

Årboken er NSFF sitt flaggskip, og er blitt verdsatt høyt både nasjonalt og internasjonalt. Den er 

et viktig element i merkevarebygging og er vel det mest håndfaste våre medlemmer har til NSFF.  

 

Halvor Larsen - Bekkalokket Fotoklubb 

Halvor ble utnevnt til EsNSFF i 2012 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK. Halvor har 

med sin ekstraordinære innsats vært med å forme NSFF til den organisasjonen den fremstår som 

i dag. Han er NSFF sin flittige maur, som ordner med det meste. Han har bla drevet salg og 

support av software som NSFF har solgt til sine medlemmer, og til en rabatt som har gitt en 

besparelse på ca kr. 2 millioner i medlemmenes favør. 

Endringer i konkurranseregler NM i foto 

Det ble gjort en del endringer i høstens runde av NM i foto. Det ble innført 2 nye tema: Natur og 

kreativt. Hver autor kunne totalt levere inn totalt 12 bilder. Kolleksjon teller som 1 bilde i den 

sammenhengen. Autor velger selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i, og inntil 3 

enkeltbilder i hver klasse. Dette gjelder også i Bundet tema, natur og kreativt.  

I natur følger vi FIAP og PSA sin definisjon som i hovedtrekk innbefatter ingen manipulering, 

ingen tegn til menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc) 

Definisjon i kreativt: bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, 

for å tilføre bildet noe ut over "en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning". Alle bilder må være 

tatt av autor. 
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Endringer i konkurranseregler NM for film- og fotoklubber (Årets klubb) 

Dette er nå en lagkonkurranse som er uavhengig av NM i foto for enkeltmedlemmer. Klubber 

med minimum 5 medlemmer kan delta. Hver klubb deltar med 20 bilder som er valgt ut blant 

innleverte bilder. Max 4 bilder pr autor. Bildene velges ut blant de allerede innleverte bildene fra 

klubbens medlemmer til NM i foto, og klubbens konkurranseansvarlig har ansvar for at det blir 

gjort direkte i NSFF's konkurransedatabase. Det deltas i 2 runder; høst og vår. Den klubb som 

har høyeste poengsum tilsammen er Årets Klubb/Norgesmester for klubber. 

Dette gjør det lettere å holde orden på utregning av poeng, fremfor slik det var før med en klubbs 

3 beste resultater i hver klasse/tema. Det blir forhåpentligvis også en mer rettferdig konkurranse i 

forhold til små og store klubber.  

 

 

Bjørn Riise - Lillehammer Kameraklubb overtar som leder i NSFF etter Roald Synnevåg 

Bekkalokket Fotoklubb, som har vært leder i 7 år. 

 

           
 

 
Stein Larsen – Bergen 

Kameraklubb, ble tildelt 

Nasjonal gullplakett med rød 

emalje 

Roald Synnevåg – Bekkalokket FK, ble for 

første gang i Norge tildelt MFIAP- Master of 

Photography  
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Nye hederstegn innføres med virkning fra 2015 

 

Poeng i NM og 

internasjonalt 

Premierte 

bilder i NM 

Awards i 

internasjonale 

salonger Antall ulike bilder 

ANSFF 200       

ENSFF 1.000 3 3 50 

ENSFF-B 2.000 4 4 75 

ENSFF-S 5.000 5 5 100 

ENSFF-G 10.000 6 6 125 

ENSFF-P 20.000 7 7 150 

MNSFF  Master of photography =  ENSFF-G + EFIAP-B + Portfolio 10 bilder  

 

 ANSFF og ENSFF tildeles når riktig antall antatte og premierte bilder er registrert i NSFF 

sin konkurransedatabase, eller i spesielle tilfeller registrert i er regneark.  

 Premierte bilder i NM: Bildene skal være premiert med hederlig omtale eller medalje.    Det 

skal være nye bilder for hvert hederstegn. Gjelder også for bilder som har oppnådd hederlig 

omtale eller medalje i NSFF godkjente salonger.  

 Awards i internasjonale salonger: Bildene skal være premiert med hederlig omtale eller 

medalje. Det skal være nye bilde for hvert hederstegn. 

 Bilder som er premiert i NM kan være de samme som har oppnådd awards internasjonalt og 

omvendt 

 Antall ulike bilder: Antall ulike bilder/motiv med antatt og/eller premiering fra en begynte å 

delta i NM/internasjonale konkurranser. Liste over antall ulike bilder legges ved søknaden.  

 Det skal gå minimum et års mellomrom mellom hver gang det søkes om et nytt  

hederstegn. 

 Master of photography tildeles når en har oppnådd ENSFF-G og EFIAP-B, samt en portfolio 

på10 fotografier. Portfolioen skal være i A3 format, samt en dvd med høyoppløselige filer.  

 Portfolioen inngår i NSFF sitt bildearkiv. Papirbildene vil bli oppbevart på statsarkivet.  

 Det skal gå minimum et år mellom søknad om MNSFF og ENSFF-G/EFIAP-B 
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Ny design på www.nsff.no 

 

 

 

Atlanterhavsveien Fotoklubb arrangerte Nasjonalt Film- og Fototreff i Bud- Møre og Romsdal. 

104 deltakere fra 24 klubber fikk oppleve flotte foredrag og fikk anledningen til å fotografere et 

røft vestlandsvær.  

NSFF sitt 56. ordinære Landsmøte ble avholdt i Bud under Nasjonalt Film- og Fototreff.  

En total revidering av vedtekter med tilhørende retningslinjer ble godkjent av Landsmøtet.  

Det innføres plaketter på poeng over 1000 poeng oppnådd i internasjonale konkurranser.  

 

 

    
 

http://www.nsff.no/
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Bronse med grønn emalje 1500 poeng, sølv med grønn emalje 2000 poeng, gull med grønn 

emalje 2500 poeng, bronse med gul emalje 3000 poeng, sølv med gul emalje 4000 poeng, gull 

med gul emalje 5000 poeng, bronse med orange emalje 6000 poeng, sølv med orange 7000 

poeng, gull med orange emalje 8000 poeng. 

Det innføres plaketter på poeng over 400 poeng oppnådd i NM og i nasjonale konkurranser som 

er godkjent av NSFF. 

 

   
 

Bronse med hvit emalje 500 poeng, sølv med hvit emalje 600 poeng, gull med hvit emalje 700 

poeng, bronse med mørk blå emalje 800 poeng, sølv med mørk blå emalje 900 poeng, gull med 

mørk blå emalje 1000 poeng. 

 

Nok en gang rekord i antall plaketter, FIAP hederstegn og NSFF hederstegn.  11 ANSFF, 5 

ENSFF, 2 ENSFF-B, 2 EsNSFF og 1 HonENSFF.  

 

Nasjonale plaketter; 27 bronseplaketter, 14 sølvplaketter, 7 gullplaketter og 1 gullplakett med 

rød emalje.  

 

Internasjonale plaketter; 16 bronseplaketter, 17 sølvplaketter, 16 gullplaketter, 10 

bronseplaketter med blå emalje, 6 sølvplaketter med blå emalje, 3 gullplaketter med blå emalje, 5 

bronseplaketter med grønn emalje og 4 sølvplaketter med grønn emalje.  

 

33 FIAP hederstegn ble tildelt; 17 AFIAP. 6 EFIAP, 7 EFIAP-B, 3 EFIAP-S og 1 EFIAP-G 
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Årbokjuryen besto i 2+15 av medlemmer fra: Farsund Fotoklubb, Os Fotoklubb, Trondhjems 

Kameraklubb, Nordfjord Fotoklubb, Førde Fotoklubb og Vingelen Fotoklubb. Bildene ble anonymisert 

under juryeringen. Årbokredaksjonen har siden 2007 bestått av Unni Brekke og Halvor Larsen, begge fra 

Bekkalokket Fotoklubb.  

 

Tom Jarane – 

Bekkalokket Fotoklubb  

Ble i 2015 tildelt 

ANSFF, ENSFF og 

HonENSFF 

Rolf Sylta –  

Bergen Kameraklubb 

ble i 2015 tildelt 

gullplakett med rød 

emalje 

 

Signe Drevsjø – Femund 

Bildegruppe ble i 2015 tildelt 

NSFF sine nasjonale plaketter i 

bronse med hvit emalje, sølv med 

hvit emalje og gull med hvit 

emalje. Hun har over 700 poeng i 

NM/Landskonkurranse, og er den 

mest premierte i den sammenheng. 
 

 

 

NSFF fikk i 2015 

silkesløyfer til  

Hederlig omtale i 

NM 
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Helsinki 18. august 2015, Nordic Society of Photography (Nordisk Forbund for Fotografi – 

NFFF) ble stiftet av Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF og Suomen Kameraseurojen Liitto – 

SKsL og NSFF. Selskabet Dansk Fotografi – SDF var dessverre ikke med under stiftingen av 

NFFF, men kom med i oktober etter et vedtak fra deres landsmøte.  

 

 
Tilstede i Helsingfors 18.august 2016 under stiftingen av NFFF: Pekka Salminen, Nils-Erik 

Jerlemar, Monica Wennblom, Bjørn Riise, Halvor Larsen og Roald Synnevåg 

 

Styret i NFFF består i perioden 2016-2018 av  

Ordførande- Nils-Erik Jerlemar, 1.vise ordførande- Pekka Salminen, 2.vise ordførande- Peter 

Carstensen, Kassør- Monica Wennblom, Visekassør - Michael Fahlgren, Styremedlem og 

webmaster- Halvor Larsen, Styremedlem - Tapio Karjalainen og Förbundssekretær - Roald 

Synnevåg 

 
 

Årbok 2014 var i liggende A4 format med 

212 sider, og inneholder 197 bilder fra 78 

klubber, pluss alle medaljebildene fra NM i 

Foto 2014. Boken ble presentert 

Kristiansund under Nordic Light Events. 

Det kom inn 1099 bilder fra 92 klubber og 

16 direktemedlemmer. 
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2016 

1st Nordic Circuit, som ble den første internasjonale salong i regi av NFFF, ble en suksess. 

4070 bilder fra 541deltakerer fra 50 land deltok. Det var juryering i alle de 4 medlemsland i 

NFFF. Finland i Villmanstrand og Hyvinkää. Sverige i Malmø og Stockholm. Danmark i 

Aarhus og København. Den norske juryeringen fant sted i Trondheim.  

Inntektene var med å sikre NFFF økonomisk, og gjøre det mulig å realisere planer som kom 

medlemmene i de nordiske land til gode.  

 

                  

    

 
 

Nasjonalt Film- og Fototreff ble arrangert av Oslo KK 26.- 29.mai. Det deltok 135 personer 

fra 30 klubber. I 2016 ble det godkjent 5 AFIAP, 5 EFIAP, 5 EFIAP-B, 2 EFIAP-G, og for 

første gang i NSFF sin historie 1 EFIAP-P (platina), som gikk til Roald Synnevåg- 

Bekkalokket FK. Det ble tildelt 11 ANSFF, 4 ENSFF, 1 ENSFFF-bronse, 2 ENSFF-S,        

7 EsNSFF. Det ble utdelt 68 nasjonale- og 45 internasjonale plaketter. 

 

Roald Synnevåg har utarbeidet logoen som er 

formet som et skjold, med Midgardsormen rundt. 

Runen i midten er lagu, runen for kunst og 

skaping. Inndelingen i 8 var den Norrøne 

kalenders inndeling. Det er også 8 land i Norden: 

Finland, Danmark, Sverige, Norge, Island, 

Grønland, Færøyene og Åland. Åttebladrosen 

markerer de fire nasjonale forbund i Norden. 

Åttebladrosen har ulike betydninger, blant annet 

hell og lykke, noe som kan komme godt med i en 

konkurranse 

På Landsmøtet under Nasjonalt film- 

og fototreff i Oslo ble det bla vedtatt 

en kontingent økning på kr.25,- 

gjeldende fra 2017.  

Premierte bilder fra NM 2016 var stilt 

ut, og på skjerm ble det vist klubb- og 

medlemsprosjekter. 

 

Årbok 2015 inneholder 150 sider med 250 

bilder. Det ble innlevert 1104 bilder fra 567 

medlemmer fra 90 klubber.  

Den største årbok noensinne. Årbokkomiteen 

har bestått av; Øyvind Gaarder- Toten FK, Jan 

Frode Aase og Wenche Aune- Trondhjems KK 

og Bjørn Riise- Lillehammer KK 
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NSFF deltok med landslag i 18. FIAP Nature Biennial. I printklassen var tema Nordiske 

ville dyr og i den klassen fikk laget en FIAP Bronse medalje. I projeksjonsklassen var tema 

Norske blomster og der kom landslaget på 14.plass. 

 

Landslaget i 33. FIAP Black and white Biennial hadde tema: Landskap med mennesker, og 

landslaget kom på 33.plass av 48 lag. NSFF stilte med 2 lag i 38. FIAP Youth Print 

Biennial. I den eldste klassen kom ungdomslandslaget på 11.plass og i den yngste klassen på 

en 10.plass.  

Leder i NSFF- Bjørn Riise representerte selskapet på festmiddagen til Oslo KK sitt 95. års 

jubileums. Fotografiets Dag i Horten 2016 ble en av de største utstillinger NSFF har hatt der. 

Hele årbokutstillingen på 250 innrammede bilder, samt en utstilling fra det nasjonale 

forbundet i Hellas på 50 bilder. 2 skjermer viste premierte bilder fra NM 2016 og en 

sammensatt film om hvordan det er å planlegge og gjennomføre filmprosjekter.  

 

    
Bilder fra Fotografiets dag i Horten 

         

      
 

Det ble i 2016 bestemt å legge om NM rundene slik at NM følger kalenderåret. Derfor ble det 

høsten 2016 arrangert en separat konkurranse. Nærmere bestemt en Jubileumskonkurranse, med 

2 tema i projeksjon; Urbane landskap i monokrom og kulturlandskap i farge. 

For første gang ble det utgitt en egen bok for 

NM bildene.  Redaktør; Bjørn Riise- 

Lillehammer KK. 

Boken på 224 sider inneholder premierte 

bilder fra NM høsten 2015 og NM våren 2016. 

Samt resultater fra NM i film. Boken ble sendt 

ut til alle som har deltatt i NM i foto og film i 

disse nevnte rundene av NM.  
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2017 

Året startet med en utstilling i Athen. Dette var en utvekslingsutstilling med Hellenic 

Photographic Society i Hellas, hvor 50 bilder fra årbok 2015 ble utstilt. Utstillingen kommer til å 

vises flere steder i Hellas.  

              
 

 
 

På bildet, fra venstre: Avgoustis Tatakis, Stathis Efstathiadis, Harry Ioannidis, Spyros Iatropoulos, Bjørn 

Riise, Roald Synnevåg, Tor-Henrik Furmyr, Kyriakos Kokkos, Ioannis Lykouris, Jan-Ragnar Boland, 

Dimitris Paraskevakis 

 

Styret i NFFF- Nordisk Forbund For Fotografi holdt sitt årsmøte i Bergen i april.  

 

 
Fra venstre: Michael Fahlgren (Danmark), Per Valentin (Danmark). Halvor Larsen (Norge), Pekka Salminen 

(Finland), Roald Synnevåg (Norge), Monica Wennblom (Sverige) og Nils-Erik Jerlemar (Sverige) 
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NSFF arrangerte, med Bekkalokket Fotoklubb som teknisk arrangør, 27th FIAP Color Biennial. 20 land 

deltok i projeksjonsklassen og 19 land deltok i printklassen. Det norske landslaget fikk 

bronsemedalje i papirklassen med Nordic Light, og landslaget i projeksjon fikk Honourable 

mention med tema Kreativ. I tillegg fikk Øystein Nordås- Lillehammer KK individuell FIAP 

gullmedalje for sitt bilde Ski casing, og Irene Osberg- Bekkalokket FK fikk individuell NSFF 

gullmedalje for sitt bilde Silent Island. Papirklassen ble utstilt og projeksjonsklassen ble vist på 

skjerm under Nordic Light festivalen i Kristiansund 3.-14.mai. 

 

 
Göran Zebühr, Tom Jarane, Arne Bergo, Bente Nedrebø, Roald Synnevåg, Halvor Larsen, Freddy Van 

Gilbergen og Bjarne Hyldgaard. 

 

   
Fra juryeringen på Statsarkivet i Bergen  Biennial utstillingen i Kristiansund       

     
 

Årbokutstillingen under Nordic Light i Kristiansund ble dette året redusert til 200 bilder, for at vi 

skulle få plass til FIAP Biennial og Hellasutstillingen. I tillegg ble det vist klubb- og 

medlemsprosjekter på skjerm og Jubileumskonkurransen med prosjektor. Det design og grafiske 
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arbeid med katalogen ble gjort av Unni Brekke- Bekkalokket FK. Katalogen blir en mal for 

hvordan FIAP ønsker den skal være.  

Alle Landskonkurranser og årbøker ble lagt ut på nsff.no. Som takk for det arbeidet med å gjøre 

Landskonkurransene tilgjengelig, er det et medlem (ønsker å være anonym) som donerte kr. 

25.000,-  til selskapet. 

Atle Sveen, Moelv KK, ble tildelt NSMiF/b, Nordisk stormester i fotografi bronse, for oppnådde 

resultater i Nordisk Mesterskap og i internasjonale konkurranser med NFFF-patronasje. 

Tildelte FIAP hederstegn i 2017; 4 EFIAP, 3 EFIAP-B, 5 EFIAP-S. 1 EFIAP- P og 1 EFIAP-P. 

Roald Synnevåg ble tildelt EsFIAP- Excellence for Services Rendered to FIAP.  

Tildelte NSFF hederstegn i 2017; 7 ANSFF, 3 ENSFF, 1 ENSFF-B, 1 ENSFF-S og 1 ENSFF-G. 

Terje Kolbeinsen- Haugaland Fotoklubb ble tildelt HonENSFF (Honorær Eksellense) 

Det ble utdelt 46 internasjonale plaketter og 119 nasjonale plaketter. Atle Sveen- Moelv 

Kameraklubb ble som førstemann i NSFF sin historien tildelt Internasjonal bronseplakett med 

lilla emalje 10000 poeng. 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211 bilder ble levert inn til årbok 2016, 

fra 614 medlemmer som er fordelt over 79 

klubber.  

289 bilder kom med i denne årboken.  

Årbokredaksjonen besto av Bjørn Riise og 

Erlend Lønhaug 

Atle Helland- Kvinnherad Fotoklubb 

Ble som nr. 2, tildelt plakett for 500 poeng 

bronseplakett med hvit emalje, for 

oppnådde resultater i NM og nasjonale 

konkurranser.   



Side 94 av 106 

 

2018 

På landsmøtet 2018 ble Halvor Larsen og Roald Synnevåg- begge fra Bekkalokket Fotoklubb, 

tildelt HonENFFF - Honorary Excellense Nordisk Forbund For Fotografi. For sitt arbeid med å 

utvikle samarbeid mellom de Nordisk forbund, nettsider, og konkurranser. 

Tildelte NSFF hederstegn i 2018; 25 ANSFF, 7 ENSFF, 2 ENSFF-B, 1 ENSFF-S. 2 ENSFF-G.  

Atle Sveen- Moelv Kameraklubb ble tildelt HonENSFF (Honorær Eksellense), og for første gang 

i NSFF sin historie; ENSFF-P (platina) og MNSFF – (Master of photography) tildelt Roald 

Synnevåg- Bekkalokket FK. Tildelte FIAP hederstegn i 2018; 

 

 
 

     

Det var 12 gang at NSFF stiller ut bilder fra årboken under Nordic Light Internasjonale Photofestival i 

Kristiansund. 200 innrammede bilder ble i år stilt ut av de nesten 300 bildene som er trykket i Årbok 

2017. Alle 93 klubber som har levert bilder til årboken er representert med minst et bilde i årbok og på 

utstillingen. Bildene på utstillingen var av de som fikk høyest poengsum, og utstillingen var satt sammen 

noenlunde tematisk. Juryen for årbok 2017 var fra 8 forskjellige klubber, fordelt geografisk og i forhold 

til størrelsen på klubbene. Totalt var det til årbok 2017 innlevert 1512 bilder fra 770 medlemmer.  

    
Det var også utstilt 50 vinnerbilder fra hver av landskonkurransene i Finland, Sverige og Danmark. Et 

initiativ fra Nordisk Forbund For Fotografi. Vinnerbildene fra vårens runde i NM i Foto ble vist med 
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prosjektor på seneveggen. Klubb- og medlemsprosjekter, og noen utvalgte minuttfilmer ble vist på 2 

skjermer. 

 

Foto: Lam Kin Cheung 

Arne Bergo- Bekkalokket Fotoklubb mottar EsFIAP, Excellence for Services Rendered to FIAP, 

fra president Riccardo Busi under kongressen i Durban i Sør Afrika. Under denne kongressen var 

bildene fra 34. FIAP Black and White Biennial utstilt, og der fikk det norske landslaget hederlig 

omtale med tema «Portrait» 

Landslaget kom på 25.plass i projeksjonsklassen i 19. FIAP Nature Biennial 2018 med tema 

«Norwegian wildflowers», og i printklassen på 18.plass med tema «Waterfalls».  

Ungdomslandslaget kom på andre plass og dermed gullmedalje i 39. FIAP Youth Biennial.  

 

I juli 2018 ble det gjort noen endringer i NSFF styret. Birgit Fostervold ble konstituert som leder 

og Jan Erik Bamrud konstituert som nestleder.  

 

 

 

 

 

 

2019 
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På landsmøtet 2019 ble Arne Bergo- Bekkalokket FK tildelt HonENSFF (Honorær Eksellense) 

og Tor Henrik Furmyr- Kristiansund KK utnevnt til æresmedlem.  

 

 
Arne Bergo- Bekkalokket FK  Tor Henrik Furmyr- Kristiansund KK 

HonENSFF      Æresmedlem 

 

Tor Henrik Furmyr (Totto) har vært en utrolig ressurs for NSFF. Han har en innsatsvilje og 

gjennomføringsevne som en skal lete lenge etter. Han er selskapets mc gyver og har en positivet 

som påvirker menneskene rundt ham! Han er full av ideer og kreative løsninger. Han var med fra 

begynnelsen i Nordic Light som startet i 2006. Utstillingsansvarlig i Nordic Light frem til 2012, 

og Utstillingsansvarlig i NSFF fra 2010. I 2012 tok han initiativ til å lage utstillingsvegger til 

NSFF, som han designet og produserte selv. Totalt 30 vegger som har fleksibel løsning for 

stående og liggende rammer. Han fikk også laget transportkasse til veggene og transportkasser til 

250 bilderammer. Utstillingsveggene er så langt brukt til 7 Årbokutstillinger. Han har hatt 

ansvar for organisering og rigging av Årbokutstillingene fra 2012. Han har også hatt ansvar for 

utstillinger og stands på Fotografiets dag i Horten fra 2012, samt utstillinger på Landsmøtene fra 

2011 til 2016. Hans innsats har vært avgjørende for utviklingen og kvaliteten på utstillingene til 

NSFF.  
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Styret 2019 

Birgit Fostervold, Marit Fagerheim, Bjarte Hoff, TorHenrik Furmyr, Johnny Berg, Merethe Ruud, Halvor 

Larsen. Foran: Rune Hermansen, Jan Ragnar Boland, Jan Erik Bamrud og Roald Synnevåg 

 

 

Landsmøter 1927- 2019 

 

År Møtetype Sted Vertskap 

1927 (17.desember) Stiftelsesmøte Oslo Oslo KK 

1928 (ikke avholdt)       

1929 (8.april) Representantskapsmøte Oslo Oslo KK 

1930 (12.juli) Representantskapsmøte Trondheim Trondhjem KK 

1931 (24.mai) Representantskapsmøte Kristiansund N Kristiansund KK 

1932 (12.april) Representantskapsmøte Oslo Oslo KK 

1933 (4.juni) Representantskapsmøte Rjukan Rjukan KK 

1934 (20.mai) Representantskapsmøte Lillehammer Lillehammer KK 

1935 (9.juni) Representantskapsmøte Lillehammer Lillehammer KK 

1936 (31.mai) Representantskapsmøte Oslo Oslo KK 

1937 (16.mai) Representantskap Trondheim Trondhjem KK 

1938 (5.juni) Representantskapsmøte Oslo Oslo KK 

1939 (ikke avholdt)       

1940 (ikke avholdt)       

1941 (ikke avholdt)       

1942 (24.mai) Landsmøte Oslo  Oslo KK 

1943 (ikke avholdt)       

1944 (8.oktober) Ekstraordinært Landsmøte Drammen Drammen FK 

1945 (3.november) Landsmøte Bergen Bergen KK 
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1946 (ikke avholdt)       

1947 (25. - 26.mai) Landsmøte Trondheim Trondhjem KK 

1948 (ikke avholdt)       

1949 (5. - 6.juni) Landsmøte Hamar Hamar KK 

1950 (ikke avholdt)       

1951 (26. - 27.mai) Landsmøte Hønefoss Hønefoss KK 

1951 (14.oktober) Ekstraordinært Landsmøte Ringerike   

1952 (ikke avholdt)       

1953 (24. - 25.mai) Landsmøte Kristiansund N Kristiansund KK 

1954 (ikke avholdt)       

1955 (pinsen) Landsmøte Sandnes Sandnes FK 

1956 (ikke avholdt)       

1957 (8. - 10.juni) Landsmøte Kongsberg Kongsberg KK 

1958 (ikke avholdt)       

1959 (29. - 30.august) Landsmøte Lillehammer Lillehammer KK 

1960 (ikke avholdt)       

1961 (pinsen) Landsmøte Skien Skien KK 

1962 (6.-9.september) Ekstraordinært Landsmøte Moss Moss FK 

1963 (pinsen?) Landsmøte Ålesund Ålesund KK 

1964 (ikke avholdt)       

1965 (22. - 23.mai) Landsmøte Drammen Drammen FK 

1966 (ikke avholdt)       

1967 (3. - 4.juni) Landsmøte Fredrikstad Fredrikstad KK 

1968 (ikke avholdt)       

1969 (14. - 15.juni)  Landsmøte Hamar Hamar KK 

1970 (ikke avholdt)       

1971 (8.-9.mai) Landsmøte Lillehammer Lillehammer KK 

1972 (ikke avholdt)       

1973 (12-13.mai) Landsmøte Preikestolshytten  Stavanger FK 

1974 (ikke avholdt)       

1975 (3. - 4.mai) Landsmøte Horten Horten KK /Preus Foto 

1976 (ikke avholdt)       

1977 (28. - 30.mai) Landsmøte Tregde Mandal FK 

1978 (ikke avholdt)       

1979 (2. - 3.juni) Landsmøte Ålesund Ålesund KK 

1980 (ikke avholdt)       

1981 (6. – 8.juni) Landsmøte Moelv Moelv KK 

1982 (ikke avholdt)       

1983 (21. – 23.mai) Landsmøte Molde Molde KK 

1984 (ikke avholdt)       

1985 (24. – 26.mai) Landsmøte Ålesund  Knudsens Fotografiske 
Selskap 

1986 (ikke avholdt)       

1987 (6. - 8.juni)  Landsmøte Horten Horten KK 

1988 (3. - 6.juni) Landsmøte Lillehammer Lillehammer KK 

1989 (29.april - 1.mai) Landsmøte Bergen Bekkalokket FK- Bergen 
KK – Bergen Døves FK 
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1990 (ikke avholdt)       

1991 (14.-16.juni) Landsmøte Hallingdal Hol FK 

1992 (ikke avholdt)       

1993 (5. - 6.juni) Landsmøte Rjukan Rjukan KK 

1994 (ikke avholdt)       

1995 (2. – 5.juni) Landsmøte Moelv Moelv KK 

1996 (ikke avholdt)       

1997 (6. – 8.juni) Landsmøte Tønsberg Tønsberg KK 

1998 (ikke avholdt)       

1999 (12.juni) Landsmøte Voss Voss KK 

1999 (6. november) Ekstraordinært Landsmøte Oslo Oslo KK 

2000 (ikke avholdt)       

2001 (17.mars) 43. Landsmøte Oslo Oslo KK 

2002 (9.-12.mai) 44. Landsmøte Tønsberg Tønsberg KK 

2003 (6.-9.juni) 44. Landsmøte Kristiansund Kristiansund KK 

2004 (28.-31.mai) 45. Landsmøte Koster, Sverige Tønsberg KK 

2005 (3.-5.juni) 46. Landsmøte Bergen Bekkalokket FK og  
Bergen KK 

2006 (2.-5.juni) 47. Landsmøte Oslo Oslo KK 

2007 (29.-31.mai) 48. Landsmøte Mandal Mandal FK 

2008 (1.-5.mai) 49. Landsmøte Kristiansund Oslo KK 

2009 (21.-24.mai) 50. Landsmøte Tønsberg Tønsberg KK 

2010 (10. -13.juni) 51. Landsmøte Bodø Bodø FK 

2011 (2.-5.juni) 52. Landsmøte Ålesund  Ålesund KK 

2012 (31.mai-3.juni) 53. Landsmøte Bergen Bekkalokket FK 

2013 (30.mai-2.juni) 54. Landsmøte Trondheim Trondhjems KK 

2014 (29.mai-1.juni) 55. Landsmøte Elverum 
Elverum FK, Solør FK, 
Sjumilskogen BG 

2015 (22.-25.mai) 56. Landsmøte Bud Atlanterhavsveien FK 

2016 (26.-29.mai) 57. Landsmøte Oslo Oslo Kamera Klubb 

2017 (18-19. mars) 58. Landsmøte Gardermoen NSFF 

2018 (10-11. mars) 59. Landsmøte Gardermoen NSFF 

2019 (16-17. mars) 60. Landsmøte Gardermoen NSFF 
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NSFF sin deltakelse i FIAP Biennialer 

1973 8. FIAP Farbfotografie Tsjekkoslovakia      

1986 13. FIAP Colorprint Biennial  Andorra 19.plass   

1986 14. FIAP Color slide biennial Canada 17 plass   

2004 27. Black and White Biennial  Ungarn 17 plass   

2004 21. Colour Print Biennial Luxemburg 26.plass   

2005 22. Colour Print Biennial  Andorra 31.plass   

2007 29. Black and White Biennial  Slovakia 36.plass   

2009 25. Projekted images biennial  Indonésia 7.plass Hederlig omtale 

2009 23. Colour Print Biennial Irland 24.plass   

2009 32. FIAP Youth Print Biennial  Vietnam 13.plass   

2010 30. Black and White Biennial  Vietnam 28.plass   

2010 15. Nature Biennial India 14.plass   

2011 Children of the world Singapore 12.plass   

2011 26. Projected Images Biennial  Belgia 28.plass   

2011 33. FIAP Youth Digital Biennial  United Arab Emirates 2.plass FIAP gullmedalje 

2012 34. FIAP Youth Print Biennial  Spania 3.plass FIAP sølvmedalje 

2012 16. Nature Biennial Norge 23.plass   

2012 31. Black and White Biennial  Spania 37.plass   

2012 24. Colour Print Biennial Tyrkia 19.plass   

2013 25. Colour Print Biennial  Argentina 20.plass   

2013 27. Projected Images Biennial  Luxemburg 19.plass   

2013 35. FIAP Youth Digital Biennial  Østerrike 8.plass Hederlig omtale 

file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'27.Black%20and%20white%20'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'21.Colour%20Print%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'29.Black%20and%20White%20Biennia'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'25.%20Projekted%20images%20biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'23.%20Colour%20Print%20Bienniale'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'32.%20FIAP%20Youth%20Print%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'30.Black%20and%20White%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'15.%20Nature%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'”Children%20of%20the%20world”'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'26.Projekted%20images%20biennial%20'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'33.%20FIAP%20Youth%20Digita%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'34.FIAP%20Youth%20Print%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'16.Nature%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'31.%20Black%20and%20White%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'24.Colour%20Print%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'25.Color%20print%20Biennial%20'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'27.%20Projected%20Images%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'35.%20Youth%20digital%20biennial'!A1
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2014 17. FIAP Nature Biennial  India 14.plass   

2014 17. FIAP Nature Biennial  India 15.plass   

2014 32. FIAP Monochrome Print Biennial Tyrkia 30.plass   

2014 36.FIAP Youth Print Biennial  Tyskland 6.plass Hederlig omtale 

2014 Friendship and Solidarity Italia 19.plass   

2015 26. FIAP Color print Biennial  England 10.plass Hederlig omtale 

2015 28. FIAP Bienniale Projeksjon  Indonesia 22.plass   

2015 37. FIAP Youth Digital Biennial  Serbia 17.plass   

2016 18. FIAP Nature Biennial (projeksjon)  Serbia 14. plass   

2016 18. FIAP Nature Biennial (print) Serbia 4.plass FIAP Bronse 

2016 33. FIAP Monochrome Print Biennial Sør Korea 33.plass   

2016 38. FIAP Youth Print Biennial  Oman 11.plass   

2017 27. FIAP Color Biennial - print Norge 4.plass FIAP Bronsemedalje 

2017 27. FIAP Color Biennial - projekson Norge 9.plass Hederlig omtale 

2018 39. FIAP Youth Biennial 2018 Bulgaria 2.plass FIAP gullmedalje 

2018 19. FIAP Nature Biennial 2018 Oman 25/33.plass   

2018 19. FIAP Nature Biennial 2018 Oman 18/28.plass   

2018 34. FIAP Black and white biennial 2018  Sør Afrika 10/40.plass Hederlig omtale 

2019 28. FIAP Colour Biennial 2019 Spania 18/40. plass   

2019 28. FIAP Colour Biennial 2019 Spania 21/32. plass   

 

Årets Klubb i Landskonkurransene/NM i Foto 

 

Fra 1930 til 1989, telte alle klubbens resultater til Årets klubb/Beste klubb 

  1 2 3 4 5 

1930 Oslo KK Kristiansund KK Trondhjems KK Rjukan KK   

1931 Oslo KK Kongsvinger FK Trondhjems KK Kristiansund KK Rjukan KK 

1932 Oslo KK Kongsvinger FK Rjukan KK Bergen KK Trondhjems KK 

1933 Oslo KK Kristiansund KK Trondhjems KK Bergen KK Kongsvinger FK 

1934 Oslo KK Kristiansund KK Trondhjems KK Bergen KK   

1935 Trondhjems KK Oslo KK Bergen KK     

1936 Trondhjems KK Oslo KK Bergen KK     

1937 Oslo KK Trondhjems KK Bergen KK Drammen FK   

1938 Bergen KK Oslo KK Trondhjems KK Hamar KK   

1939 Trondhjems KK Bergen KK Drammen FK Oslo KK Stavanger FK 

1940 Oslo KK Bergen KK Kristiansund KK     

1941 Trondhjems KK Bergen KK Oslo KK     

1942 Oslo KK Bergen KK Studentenes KK     

1943 Bergen KK Oslo KK Kristiansund KK Trondhjems KK Drammen FK 

1944 Oslo KK Bergen KK Sandnes FK Kristiansund KK Hamar KK 

1945 Trondhjems KK Oslo KK Kristiansund KK Bergen KK Ørsta FK 

1946 Oslo KK Sandnes FK Bergen KK     

1947 Oslo KK Drammen FK Bergen KK Trondhjems KK Hønefoss KK 

1948 Oslo KK Kristiansund KK Bergen KK Kristiansand KK Hønefoss KK 

1949 Oslo KK Kristiansund KK Trondhjems KK Hønefoss KK Stavern KK 

1950 Oslo KK Ålesund KK Drammen FK Trondhjems KK Haugesund KK 

file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'17.%20FIAP%20Nature%20Biennial%20'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'17.%20FIAP%20Nature%20Biennial%20'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'32.%20BLACK%20&%20WHITE%20BIENNIAL'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'36.FIAP%20Youth%20Print%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'Friendship%20and%20Solidarity'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'26.%20FIAP%20COLOR%20PRINT%20BIENNIAL'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'28.%20FIAP%20Bienniale%20Projeksjon'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'37.%20FIAP%20Youth%20Digital%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'18.%20FIAP%20Nature%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'18.%20FIAP%20Nature%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'33.%20FIAP%20BLACK%20&%20WHITE%20BIENNIAL'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'38.%20FIAP%20Youth%20Print%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'27.%20FIAP%20Color%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'27.%20FIAP%20Color%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'39.%20FIAP%20Youth%20Biennial%202018'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'19.%20FIAP%20Nature%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'19.%20FIAP%20Nature%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'34.%20FIAP%20Black%20&%20White%20Biennial'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'28.%20FIAP%20Colour%20Biennial%20'!A1
file:///D:/NSFF/STATISTIKKER/FIAP%20Biennialer.xlsx%23'28.%20FIAP%20Colour%20Biennial%20'!A1
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1951 Oslo KK Kristiansund KK Ålesund KK Trondhjems KK Fredrikstad FK 

1952 Oslo KK Trondhjems KK Ålesund KK Kristiansund KK Sandnes FK 

1953 Oslo KK Ålesund KK Trondhjems KK Hønefoss KK Kristiansand KK 

1954 Oslo KK Stavanger FK Trondhjems KK Kongsvinger FK Rena FK 

1955 Oslo KK Trondhjems KK Stavanger FK Ålesund KK Sandnes FK 

1956 Oslo KK Trondhjems KK Lillehammer KK Bergen KK Kongsberg KK 

1957 Oslo KK Trondhjems KK Bergen KK Stavanger FK Nordstrand FK 

1958 Oslo KK Trondhjems KK Stavanger FK Fredrikstad FK Lillehammer KK 

1959 Oslo KK Trondhjems KK Skien FK Stavanger FK Molde KK 

1960 Oslo KK Trondhjems KK Tønsberg KK Lillehammer KK Molde KK 

1961 Oslo KK Trondhjems KK Fix Camera Stavanger FK Sykkylven FK 

1962 Oslo KK Trondhjems KK Hamar KK Bergen KK Ørsta FK 

1963 Oslo KK Fix Camera Trondhjems KK Bergen KK Hamar KK 

1964 Oslo KK Trondhjems KK Studentenes KK Sarpsborg FK Tønsberg KK 

1965 Trondhjems KK Tromsø FK Bryne FK Studentenes KK Kongsberg KK 

1966 Studentenes KK Fredrikstad FK Bryne FK Drammen FK Ålesund KK 

1967 Bryne FK Studentenes KK Halden KK Lillehammer KK Fix Camera 

1968 Bryne FK Inter Fototeam Fix Camera Halden KK Fredrikstad FK 

1969 Oslo KK Bryne FK Lillehammer KK Ålesund KK Moss FK 

1970 Oslo KK Bryne FK Lillehammer KK Ålesund KK Hamar KK 

1971 Lillehammer KK Ålesund KK Bryne FK Oslo KK Penta - 70 

1972 Oslo KK Ålesund KK Bryne FK Inter Fototeam Horten FK 

1973 Oslo KK Bryne FK Ålesund KK Sandnes FK Lillehammer KK 

1974 Oslo KK Ålesund KK Bryne FK Stavanger FK Inter Fototeam 

1975 Oslo KK Bryne FK Ålesund KK Sandnes FK Molden KK 

1976 Oslo KK Bryne FK Ålesund KK Sandnes FK Ålgård FK 

1977 Oslo KK Ålesund KK Bryne FK Sandnes FK Bergen KK 

1978 Oslo KK Femund BG Ålesund KK Bryne FK Ål FK 

1979 Oslo KK Fo-2 Fix Camera Femund BG Phototeam 

1980 Oslo KK Fix Camera Fokus- 79 Halden KK Ålesund KK 

1981 Oslo KK Fokus- 79 Black&White Halden KK Bodø FK 

1982 Oslo KK Femund BG Sandefjord Fk Halden KK Molde KK 

1983 Oslo KK Halden KK Fokus- 79 Kråkefoto Ål FK 

1984 Oslo KK Femund BG Black&White Halden KK Fokus- 79 

1985 Oslo KK Halden KK Bergen KK Sandefjord Fk Black&White 

1986 Oslo KK Femund BG Bergen KK Sandefjord Fk Fokus- 79 

1987 Femund BG Oslo KK Bergen KK Ålesund KK Fokus- 79 

1988 Bergen KK Femund BG Oslo KK Black&White Sunndal KK 

1989 Bergen KK Femund BG Oslo KK Fokus- 79 Moelv KK 

Fra 1990 var det kun klubbens 3 beste resultater i hver klasse som teller til Årets klubb  

1990 Bergen KK Femund BG Moelv KK Bekkalokket FK Surnadal FK 

1991 Bergen KK Femund BG Oslo KK Bekkalokket FK Molde FK 

1992 Bergen KK Bekkalokket FK Femund BG Oslo KK Kvinnherad FK 

1993 Oslo KK Bergen KK Bekkalokket FK Femund BG Molde FK 

1994 Bergen KK Oslo KK Bekkalokket FK Kvinnherad FK Haugaland FK 

1995 Oslo KK Bergen KK Femund BG Kvinnherad FK Fokus- 79 
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1996 Bergen KK Kvinnherad FK Femund BG Bekkalokket FK Oslo KK 

1997 Bergen KK Femund BG Oslo KK Bekkalokket FK Kvinnherad FK 

1998 Oslo KK Narvik KK Kvinnherad FK Bergen KK Bekkalokket FK 

1999 Femund BG Kvinnherad FK Bergen KK Oslo KK Ålesund KK 

2000 Oslo KK Bergen KK Bekkalokket FK Kvinnherad FK Femund BG 

2001 Oslo KK Kvinnherad FK Bekkalokket FK Bergen KK Ålesund KK 

2002 Bergen KK Ålesund KK Oslo KK Bekkalokket FK Toten FK 

2003 Oslo KK Bergen KK Kvinnherad FK Bekkalokket FK Toten FK 

2004 Oslo KK Bekkalokket FK Bergen KK Femund BG Kvinnherad FK 

2005 Bekkalokket FK Bergen KK Kristiansund KK Larvik FK Oslo KK 

2006 Bekkalokket FK Larvik FK Kvinnherad FK Narvik KK Bergen KK 

2007 Oslo KK Bekkalokket FK Bergen KK Molde KK Tønsberg KK 

2008 Bekkalokket FK Oslo KK Bergen KK Narvik KK Bodø FK 

2009 Oslo KK Bekkalokket FK Bergen KK Bodø FK Molde KK 

2010 Bekkalokket FK Oslo KK Bodø KK Bergen KK Lier FK 

2011 Oslo KK Bekkalokket FK Kvinnherad FK Trondhjems KK Narvik KK 

2012 Oslo KK Bekkalokket FK Tønsberg KK Trondhjems KK Kvinnherad FK 

2013 Oslo KK Bekkalokket FK People&Places Skodje FK Trondhjems KK 

Hver klubb kan delta med 20 bilder 

2014 Oslo KK Bekkalokket FK Skodje FK People & Places Trondhjems KK 

2015 People & Places Bekkalokket FK Oslo KK Skodje FK Trondhjems KK 

2016 Oseberg Photo Society Skodje FK Bekkalokket FK Trondhjems KK Haugaland FK 

2017 Skodje FK Oseberg Photo Society Bekkalokket FK Kvinnherad FK Trondhjems KK 

2018 Lukkertid Bekkalokket FK Kvinnherad FK Bodø KK Narvik KK 

      

      

      

 

 

Årets Fotograf i Landskonkurransene/NM i Foto 

1930 John Ohnstad  Oslo KK 

1931 Paul Larsson Kongsvinger FK 

1932 Paul Larsson Kongsvinger FK 

1933 Rolf Ødegaard  Oslo KK 

  Rolf Engvig Kristiansund KK 

1934 Gunnar Sjøwall Oslo KK 

1935 Einar Dahl  Trondhjems KK 

1936 Gunnar Schulerud Trondhjems KK 

1937 Gunnar Schulerud Trondhjems KK 

1938 Hroar Piene Trondhjems KK 

1939 Hroar Piene Trondhjems KK 

1940 John Myhren Kristiansund KK 

  Egil Halvorsen Bergen KK 

1941 B. Stendahl Trondhjems KK 

1942 Bengt Blücher Oslo KK 

1943 Tom Vassdal Bergen KK 
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1944 Egil Halvorsen Bergen KK 

1945 Hroar Piene Trondhjems KK 

1946 Jac. Brun Oslo KK 

1947 Roar Lund Drammen FK 

1948 Arnstein Bech Oslo KK 

  Jacob B. Kooter Bergen KK 

1949 Nils A Jacobsen Oslo KK 

1950 Ernst Schwitters Oslo KK 

1951 Ernst Schwitters Oslo KK 

1952 Kolbjørn Dekkerhus Trondhjems KK 

1953 Jan Fredrik Solberg Oslo KK 

1954 Ernst Schwitters Oslo KK 

  Jan Fredrik Solberg Oslo KK 

1955 Ernst Schwitters Oslo KK 

1956 Knut Sandberg Lillehammer KK 

1957 Kolbjørn Dekkerhus Trondhjems KK 

1958 Erland Rygh Oslo KK 

1959 Per Bøe Oslo KK 

  Egil Rein Trondhjems KK 

1960 Jan Baashus Jessen Oslo KK 

  Knut Bakken Trondhjems KK 

  Per Bøe Oslo KK 

1961 Per Borgting Oslo KK 

1962 Aage Ivar Larsen  Oslo KK 

1963 Erland Rygh Oslo KK 

1964 Jan Baashus Jessen Oslo KK 

1965 Egil Rein Trondhjems KK 

1966 Trygve Dag Drammen FK 

1967 Torleiv Tveit Bryne FK 

1968 Asmund Myhrvold Oslo KK 

1969 Sivert Vistaunet Oslo KK 

1970 Jan Baashus Jessen Oslo KK 

  Sivert Vistaunet Oslo KK 

1971 Hans Graedler Lillehammer KK 

1972 Stein A. Roald Ålesund KK 

1973 Jan Baashus Jessen Oslo KK 

1974 Børge Kalvik Bryne FK 

1975 Jan Baashus Jessen Oslo KK 

1976 Trygve Klingenberg Oslo KK 

1977 Trygve Klingenberg Oslo KK 

  Stein A. Roald Ålesund KK 

1978 Carsten Arnholm Oslo KK 

1979 Carsten Arnholm Oslo KK 

1980 Solveig Wang Halden KK 

1981 Eva Arnholm Oslo KK 

1982 Carsten Arnholm Oslo KK 
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1983 Fritz Knott Ål FK 

1984 Fritz Knott Ål FK 

1985 Thorolf Karlsen Oslo KK 

1986 Signe Drevsjø Femund BG 

1987 Signe Drevsjø Femund BG 

1988 Fritz Knott Ål FK 

1989 Rolf Sylta Bergen KK 

1990 Trygve Rønnestad Bergen KK 

1991 Signe Drevsjø Femund BG 

1992 Trygve Rønnestad Bergen KK 

1993 Terje Skåre Oslo KK 

1994 Trygve Rønnestad Bergen KK 

1995 Torbjørn Tandberg Oslo KK 

1996 Atle Helland  Kvinnherad FK 

1997 Rolf Sylta Bergen KK 

1998 Hans Rasmussen Narvik KK 

1999 Signe Drevsjø Femund BG 

2000 Stein Larsen Bergen KK 

2001 Rolf Sylta Bergen KK 

2002 Stein Larsen Bergen KK 

2003 Atle Helland  Kvinnherad FK 

2004 Rolf Rose Jensen Bekkalokket FK 

2005 Jan Standal Bekkalokket FK 

2006 Nils-Erik Jerlemar   

2007 Knut Hovind Oslo KK 

2008 Rita Askvik Narvik KK 

2009 Atle Garman Bergen KK 

  Olav Døskeland Bekkalokket FK 

2010 Liz Palm Oslo KK 

2011 Atle Helland  Kvinnherad FK 

2012 Audun Nygaard Bekkalokket FK 

2013 Espen Winther  People& Places 

2014 Kenneth Enstad Skodje Fotoklubb 

2015 Heidi Marie Gøperød People& Places 

2016 Håkon Grønning Trondhjems KK 

2017 Håkon Grønning Trondhjems KK 

2018 John Colbensen Skodje FK 

2019   
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Årets Filmfotograf i NM i Film 

 

2013 Frank Evensen Oslo Kamera Klubb 

2014 

Fiksjonsfilm 

 

Per M. Handegård 

 

Bergen Fritidsfilmere 

2014 

Hverdagsfilm 

 

Kjetil Gjøen 

 

Aalesund Smalfilmklubb 

2014 

Dokumentarfilm Terje Idsø Stavanger Videoklubb 

2015 

Hverdagsfilm 

 

Kristian Voldheim 

 

Trondhjems Kameraklubb 

2015 

Dokumentarfilm 

Roy Morten Gleditsch Bergen Fritidsfilmere 

2016 Andreas Raknes Bergen Fritidsfilmere 

2017 Terje Idsø Stavanger Videoklubb 

2018 Terje Idsø Stavanger Videoklubb 

2019   

 

Årets Filmklubb 

2013 Aalesund Smalfilmklubb 

2014 Bergen Fritidsfilmere 

2015 Bergen Fritidsfilmere 

2016 Aalesund Smalfilmklubb 

2017 Bergen Fritidsfilmere 

2018 Bergen Fritidsfilmere 

2019  

 


