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ll Bekkalokket fotoklubb er kåret til en av verdens ti beste. 
ll Kreativiteten blomstrer blant ivrige amatørfotografer. 

For tredje året har Bek-
kalokket Fotoklubb 
blitt kåret til en av ver-
dens ti beste.
Dette er Tom Jarane, leder for Bekkalokket 
fotoklubb kjempefornøyd med. Den øst-
erikske konkurransen som heter Tierenberg 
Super Circuit gikk av stabelen i slutten av 

mai. Her tok kreative medlemmer fra Bek-
kalokket hele to gullmedaljer, i tillegg til 
at et sted mellom 150-200 andre bilder ble 
antatt. 

– Bekkalokket er en svært aktiv klubb 
med sine 130 medlemmer, forteller Jarane 
om klubben som møtes en gang i uken på 
Nordnes bydelshus. 

– Bekkalokket fotoklubb er aktiv i kon-
kurranser, både i Norge og utlandet. I fjor 
ble vi beste klubb i landskonkurransen til 

Norsk Selskap for fotografi, som regnes som 
norgemesterskap for amatørfotografer, sier 
han og legger til at i årets konkurranse ble 
de nummer to.  

STOLT: Lederen for Bekkalokket er stolt og 
glad over at klubben klarte å innkassere hele 
to gullmedaljer i årets konkurranse. 

Det ene er Kenneth Rivenes bilde «Break 
Free», der en sta liten løvetann som borer seg 
opp fra asfalten.

– Bildet ble tatt på Hellesøy, midt i en 
nyasfaltert vei så jeg løvetannen stikke opp. 
Sånne planter har alltid fascinert meg, sier 
Kenneth Rivenes. 

Den andre som mottok edelt metall var 
belgiskfødte, men bergensbosatte, Frédéric 
Verhelst, for sitt bilde, kalt «Waiting for 
Godot». 

– Kenneth vet det meste om fototek-
nikk og er flink til å eksperimentere med 
lyskilder som for eksempel lommelykt. 

Bergensere til topps

IDYLL: Dette solnedgangsbildet ble antatt i den østerikske fotokonkurransen Tierenberg Super Circuit. De tekniske detaljene  er: Nikon D300 ,Nikkor 35mm f/2D AF                                                        1/125s f/6.3 at 35.0mm iso200  FOTO: TOM JARANE
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»» Klubbens formål er å fremme og ivareta 
medlemmenes fotokunnskap og interes-
se, samt å skape et godt og positivt miljø. 
Klubben skal være politisk uavhengig.

»» Klubben er medlem av Norsk Selskap 
For Fotografi (NSFF).

»» Bekkalokket holder til i Nordnes Bydels-
hus på Klosteret, Nordnes i Bergen og har 
møter hver torsdag og starter kl 1900 og 
varer til ca 2230.

Fakta 
Bekkalokket fotoklubb

IDYLL: Dette solnedgangsbildet ble antatt i den østerikske fotokonkurransen Tierenberg Super Circuit. De tekniske detaljene  er: Nikon D300 ,Nikkor 35mm f/2D AF                                                        1/125s f/6.3 at 35.0mm iso200  FOTO: TOM JARANE

IVRIG:Tom Jarane. VInneR: Frédéric Verhelst.

GULL: En sta liten løvetann borer seg frem fra asfalten. Dette bildet, kalt «Break 
Free», fikk gull i Tierenberg Super Circuit. FOTO: KENNETH RIVENES

fokUs: Kenneth Rivenes.

GULL: «Waiting for Godot» er tatt på en jernbanestasjon i Liege i Belgia like før 
nyttår. – Lyset var filtrert så vakkert, sier fotograf Frédéric Verhelst.  
 FOTO: FRéDéRIc VERHElST (pApAFREzzO.cOM) 

Kenneth nærmest maler med lyset, sier 
Jarane, som også er veldig imponert over 
Verhelst sine bilder:

– Frederic har vært et friskt pust med 
sine gode bilder og blikk for komposisjon 
og detaljer.    

ITALIA: Selv ble Tom Jarane medlem av 
Bekkalokket i 2004 og har vært leder siden 
2007. Fotointeressert har han vært siden han 
fikk sitt første speilreflekskamera i 1988. 

– Jeg gikk nå rundt og fotograferte for 
meg selv, men hadde lyst til å komme inn i 
et miljø med likesinnede for å opprettholde 
interessen, forklarer han. 

Jarane fikk antatt et solnedgangsbilde fra 
idylliske Pitigliano i Italia i Tierenberg Super 
Circuit. 

– Bildet tok jeg på ferietur med familien 
til Toscana. Når en sånn fryktelig fin sol-
nedgang dukket opp var det bare å hive seg 
rundt og prøve å fange lyset. 

SOSIAL: Det er alltid god stemning på 
medlemsmøtene til Bekkalokket og Jarane 
understreker at de gjerne vil være både en 
sosial og inkluderende klubb. Derfor er alle 
medlemmene inndelt i ulike underkomiteer 
der de kan bidra når Bekkalokket skal ha 
ulike konkurranser og fester.

– Medlemmene våre er fra midten av 
20-årene til over 80. Jeg pleier si at vi er et snitt 
av Norge, både når det gjelder alder og yrke. 

 
KAREN MORTENSEN

søndag


