


Rica Elgstua, konferanse og 

overnattingssted.

Vi hadde fri adgang 

til Norsk 

skogsmuseum og 

Glomdalsmuseet.





Åpning av nasjonalt film og fototreff

Kultursjefen skålte med lokalt 

vann.

Lokal kjentmann og morromann 

holdt foredrag om Elverums 

historie og hedningene der.



Middag , selvfølgelig med 

elg på menyen.



Øyvind Antonsen

Foredrag/ 

foto om 

Tsjernobyl



Bygninger som har forfalt

Alle måtte reise fra byen Pripyat, 

de trodde de skulle komme 

tilbake, men den gang ei. 

Naturen tar over byen.

Det finnes noen eldre mennesker 

som bor i området rundt.



Kvelden ble 

avsluttet med en 

fotoquiz

Unni Brekke åpner 

fotoutstillingen NSFF



Utstilling av 

bilder fra 

årboka, 

mange 

kjente motiv 




Fredag 30. mai

Fototur med Trond Berg på Prestøya

Turen startet fra hotellet kl: 05.00 presis.

Hvis du ønsker gode bilder  av fugler oppfordrer 

han deg til å ta turer ut i skogen uten kamera. Bli 

kjent med hvilke lyder fuglene lager og hvordan 

de lever og oppfører seg.



Bilder fra turen til Prestøya



Fotomaraton, vi fikk beskrivelse 

av hvor vi skulle dra og fikk nytt 

tema for hver plass:

- Broene.

-Tidligere et handelstorg, nå 
parkering 

-Trash art.

-Laft.



Foredrag med Jens Edgar Haugen

Det beste kamera er det du har med deg. Alt må ikke være timet og 

tilrettelagt før man tar et bilde, ikke glem hverdagsbilder .

Utfordre deg selv og lek deg med å ta bilder. Fotografer med følelser!



Gruppebilde



Landsmøte 2014

Ny leder i NSFF, Bjørn S. Riise fra 

Lillehammer kameraklubb.

- Endring i forhold til NM, blir 

innført en naturklasse og en 

kreativ klasse, max 12 bilder totalt 

per autor.

Lørdag 31. mai



Bente Elisabeth Skjefstad
Foredrag/foto om Afghanistan.





Kvinneklinikk, kun kvinner får være 

der, egne hager der de dyrker mat. 

De får ta av slør.



Macro workshop

med Thor Håkonsen og 

Morten fra Japan Photo







Premieutdeling

Her skulle Widar ha stått

Her skulle Harald ha stått



Øyvind Antonsen, rapport fra Grenseland - Finnskogan



Han laget objektiv 

av et gammelt 

røntgenapparat, 

ga morsomme 

effekter.



Han har nå startet et elg prosjekt



Festmiddag

Vinnere av fotomaraton



Søndag 1. Juni

Veterandagene

Ford Mustang 50 år

Gratis inngang for oss




