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Udkigstønden
Nu er det sommer og højsæson
for at tage billeder, og lige om
lidt begynder klubaftenerne. Vi
kan starte med at glæde os over
en vel overstået sæson med
mange spændende aktiviteter,
gæster og udflugter, og vi kan
glæde os rigtig meget over klubbens resultater i Den Nationale.
Vi var 11, der sendte billeder ind
til SDF’s landskonkurrence, og
der blev antaget hele 8 af vores
billeder. Helt i top ligger Tage
med 4 antagelser, mens Søren,
Rene, Peter og Jørgen hver fik
ét billede antaget. Fem af antagelserne er i en af de digitale
kategorier, så det har været en
god idé at begynde med klubkonkurrencer. Ud over de 8 antagelser i Den Nationale fik Søren og Jørgen hver ét billede
antaget til Det Kreative Billede.
Tillykke til alle de dygtige – og
heldige fotografer. Vi har til gode
at se, hvor mange medaljer, diplomer og andre udmærkelser,
der kommer ud af det, for sådan
har SDF bestemt at det skal være for tiden, og vi mangler at aflevere til de to konkurrencer i
”Det Helt Fri Billede” og
”Lydbillede” – de kan garanteret
også give nogen antagelser!
En af de ting, der er udsigt til i
efteråret er SDF’s landsmøde,
hvor vi skal beundre hele udstillingen af Den Nationale og de

workshops og forestillinger, der
er planlagt oppe i Tisvilde. Men
vi har også selv masser af arrangementer i klubben – både gæster med flotte billeder og spændende historier, bedømmelser
og teknikaftener. Der skal nok
komme mange spændende billeder på tavlen og i vores nye
fjernsyn. Vi fortsætter med at
diskutere de billeder, som ikke
blev antaget ved glaskonkurrencerne, for at vi alle sammen kan
få nogle kommentarer og gode
ideer med hjem, og vi fortsætter
også med konkurrencer i digitale
kategorier. Vi har både en digital
konkurrence med et tema
(irritation), en fri digital konkurrence, og så bliver to af vores
emne-konkurrencer ”Natur” og
”Kreativ” afholdt som digitale.
Hvis den udvikling fortsætter, så
bliver det slut med både printerproblemer og passepartout om
nogle år – hvem ved?
Men selv om det bliver efterår,
så skal vi ikke sidde inde ved
siden af varmeapparatet hver
aften. Tvært imod er der rigtig
mange udflugter på programmet.
Vi starter med en bytur, hvor vi
skal i kirke og måske helt op i
kirketårnet og se det hele fra
oven. Senere kommer der nok
en bytur, hvor vi arbejder på at
få en aftale om at fotografere i
cisternerne på Frederiksberg,

lige over nytår skal vi på besøg
hos en rigtig fotograf, og der er
planlagt en vintertur til den svenske natur, og til februar skal vi
ned i Lyngbyfortet og se, hvordan spøgelset har det.
Vi er blevet rigtig mange i klubben, og det kan mærkes både
på de ’almindelige’ klubaftener
og især når vi har besøg af en

spændende gæst, så sidder vi
rigtig tæt. I foråret har vi fået hele fem nye medlemmer – hjertelig velkommen til Peter, Poul,
Jan, Henning og Paul. Men netto
har vi kun fået ét medlem mere,
for vores mangeårige medlem
Palle Damm har meldt sig ud, og
det har Bo, Søren Theilgaard og
Palle Bo også – tak for den tid,
og velkommen igen når I får lyst.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. maj 2012
Dagsorden
Valg af dirigent.
Formandens beretning
Billedsekretærens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af
kommende års kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v.
Eventuelt.
Der var 16 medlemmer tilstede.
Ad 1. Lise blev foreslået som dirigent og blev enstemmigt
valgt. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og gav derpå ordet til formanden.
Ad 2. Formanden (Uwe) bød igen velkommen til alle og takkede medlemmerne for opbakningen til vores forening. Igen i
år er der kommet mange flere med i klubben, og vi er vist flere medlemmer end nogensinde. Bestyrelsen overvejede, om vi
skulle lukke for tilgangen af hensyn til vores begrænsede
plads, men vi har valgt at se tiden an.

Klubben har klaret sig pænt i Region Nords konkurrencer, og i
SDF’s Nationale fik vi en samlet 13. plads. Syv af os fik tilsammen 18 antagelser, men hverken medaljer eller diplomer –
tillykke til de dygtige! Året bragte et uheld, hvor vores projektor brændte af, og vi har erstattet den med et fjernsyn, som
Philip og Jørgen har hængt op. Vi har også anskaffet et flashanlæg, som blev foreslået på sidste generalforsamling, og nu
håber vi at det vil blive brugt flittigt.
På sidste generalforsamling blev det også foreslået, at klubben
skulle arrangere en udstilling, og det lykkedes Finn at få en
aftale i stand med Herlev Medborgerhus i marts. Det blev en
rigtig flot udstilling, og vi har oven i købet fået lavet en samling nye opslagstavler – tak til de aktive.
Der er også en stor tak til Carsten for driften af vores hjemmeside og til Tage for sit arbejde med klubbladet.
Programmet i sæsonen har været det kendte miks af teknik,
visning af billeder og konkurrencer.
Vi har haft nogle gode teknikaftener om skarphed, støj, og justering af hvidbalance, om det nye flashanlæg, om RAW konvertering og om mysterierne ved at printe. Og vi har haft en
masse gæster, som har vist os deres billeder: Theo Lyngby,
som især viste intuitiv fotografi; Kirsten Degn, som viste billeder fra Island og fra de nære ting i dagligdagen; Søren Zeuth, som er freelance- og pressefotograf; Josephine Ernst, som
viste os kunstfoto med sammenkopierede billeder, og til sidst
Peter Dam, der er naturfotograf.
Vi har også været på en del udflugter henholdsvis til Fisketorvet og omegn, til Egebjerghaven og en weekend på Vangegård, som nok bliver sidste gang fordi kommunen har sat stedet til salg. Vi var en lørdagstur i det svenske snelandskab i
Forsaker og Tosteberga Änga, og i Louisiana og se gigantstore
billeder. Sæsonen har også budt på udlandsrejser, for Laurits

tog os med op til sin søn i Finland og Uwe havde fundet nogle
DVD´er om naturen i det tyske vadehav.
Den traditionsrige fotoduel med Frederikssund havde vi arrangeret med emnet ”Arkitektur”, og vi vandt igen som traditionen byder, denne gang med en pæn margin.
Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for sit arbejde
gennem sæsonen og alle medlemmerne for deres indsats.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandens
beretning, men forsamlingen klappede af den.
Ad 3. Billedsekretæren (Joan) berettede om årets konkurrencer. Vores dommere til glaskonkurrencerne var Rene Bentsen
(Albertslund Fotoklub), Frank Lindstrøm og Kristine Persson
(Valby Fotoklub), Jes Lyngsie (Negativ Roskilde) og Mads
Winkler (Halsnæs Fotoklub). Der deltog i alt 93 monochrome
og 137 farvede billeder; en fortsat fremgang fra sidste år. De
bedst placerede autorer er:
I monocrome: Carsten (97 pt.), Søren (91 pt.) og Jørgen (87
pt.)
I farvepapir: Philip (96 pt.), Jørgen (85 pt.) og Tage (også 85
pt.)
Årets billede blev bedømt af Freddie Hansen, Peter Carstensen og Karsten Madsen fra Næstved Fotoklub. Årets monochrome billede var af Tage og årets farvebillede af Jørgen.
Der blev ikke uddelt glas, for selv om de var bestilt, var de
ikke helt leveret endnu.
Konkurrencerne i ”Natur” og ”Portræt” blev bedømt af Tommy Jacobsen (Nikon). Det var Søren, som vandt i natur og
Finn i portræt. Der deltog 11 – 12 autorer i de to konkurrencer, og der var mange flere billeder med end sidste år. Konkurrencerne i ”Kreativ” og ”Serie” blev bedømt af Per Valen-

tin. Her vandt Søren i kreativ og Jørgen i serie. Også her var
der fremgang fra sidste år.
Som noget nyt har vi i denne sæson afholdt 2 digitale konkurrencer med frit emne, som blev bedømt af henholdsvis Uwe
og Bent. I den første vandt Tage og i den anden René; der var
en pæn men ikke overvældende deltagelse med 16 – 18 værker.
Alle resultaterne vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Der
var ingen bemærkninger til Joans gennemgang, som der også
blev klappet af.
Ad 4. Da kassereren (Jørgen) var forhindret i at deltage i generalforsamlingen fremlagde Uwe regnskabet baseret på Jørgens skriftlige forklaring og det omdelte regnskab.
Klubben har brugt langt flere penge end forventet, men vi har
også fået meget større indtægter, så alt i alt er regnskabet endt
i et meget lille minus. Der er betydeligt flere kontingentindtægter end forventet, fordi vi er blevet mange flere medlemmer. Desuden har der været en pæn indtægt fra kaffe- og ølkassen, fordi flittige medlemmer har hentet udenlandske forsyninger, og Joan har bidraget med både bagværk og syltetøj.
Også udgifterne har været større end forventet, men det er
næsten udelukkende på grund af de mange anskaffelser. Vi
har købt et lille, brugt flashanlæg og suppleret det med paraplyer til udendørs brug og en mellemgrå baggrund. Så gik
projektoren i stykker på et meget uheldigt tidspunkt i efteråret, og vi fandt frem til, at vi hellere ville købe et fjernsyn i
stedet for en ny projektor. Fjernsynet skulle hænges op på
væggen og billedtavlen bygges om, så der løb lidt ekstra udgifter på her. Endelig blev vi nødt til at lave nogle nye opslagstavler til udstillingen i Herlev Medborgerhus, og de skulle males og gøres ved. Nu har vi dem så til næste gang. I alt
ender vi med et underskud på 1090 kr. i stedet for et overskud
på 2900.

Der var ingen bemærkninger til det fremlagte regnskab, som
blev godkendt med applaus.
Herefter blev budgettet fremlagt sammen med bestyrelsens
forslag om uændret kontingent. Det var der ingen bemærkninger til.
Ad 5. Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling
ved generalforsamlingen.
Ad 6. Der skulle i år vælges kasserer. Jørgen havde meddelt,
at han var villig til genvalg, og han blev valgt in absentium
men med akklamation. Joan ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, og ville derfor ikke genopstille. I stedet blev Carsten
Langkjær indvalgt. Laurits havde sagt, at han var villig til at
overtage Joans opgave som billedsekretær, og Joan blev takket for sin store indsats med at løfte den krævende opgave.
Som suppleanter til bestyrelsen blev Niels M. Nielsen nyvalgt
og Finn genvalgt.
Lise Aagaard og Ilse Lausten blev valgt til revisorer og Poul
Mørk til revisorsuppleant.
Ad 7. Herefter var vi nået til punktet eventuelt, hvor snakkelysten var stor.
Svend udtrykte stor tilfredshed med gæsteaftnerne. Lisbeth
var meget glad for teknikaftnerne.
Niels opfordrede bestyrelsen til at tænke på en ny PC til klubben. Generelt var der tilfredshed med de gennemførte fototure, og der kom flere gode forslag både til udflugter og til klubaftener i den kommende sæson. Desuden blev det foreslået, at
man kunne invitere nye medlemmer med på private fototure.
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og
takke for god ro og orden.
referat: Uwe

Digital konkurrence om ”Irritation”
Det gik helt godt med de digitale konkurrencer, vi forsøgte os med i
foråret, så derfor kommer der endnu flere digitale konkurrencer. To
af vores traditionelle emnekonkurrencer bliver afholdt digitalt, det er
”Kreativ” og ”Natur”, som vi skal aflevere billeder til i januar en
gang. Men allerede inden jul skal vi aflevere billeder til en digital
konkurrence med et tema – ”irritation”.
Det kan være billeder af en irriteret person, eller af noget, som man
selv er irriteret over, eller af en irriterende situation, eller selve billedet kan være irriterende, eller noget helt syvende. Det vigtigste er,
at vi får lavet nogle gode billeder, som på en eller anden måde spiller op til temaet.

Ja, så er der lidt at gå i gang med.

KIKKERTER &
TELESKOPER

-Vi har et af Danmarks største udvalg – du selv kan teste og sammenligne!
-Kvalitets digitalprint: 10 x 16cm til 50 x 75cm på
Kodak Royal fotopapir.
-”Alt i printerpatroner” såvel originale, som Hollandske
Wecare patroner.
Sorgenfri Torv 19 – 2830 Virum. Hverdage 9.30-18.00 Lør 9.30-14.00
100 P lige ved døren.
Tlf. 45 83 83 66.
www.sorgenfrifoto.dk

Konkurrencer
Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, dog
bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen.
Type

Indlevering

Bedømmelse

Sted

SDF, alle

24. april (2012) 13. oktober

Tisvildeleje

Herlev FK. Glas 2

21. august

25. september

Herlev

Region Nord, 1. papir

11. september

24. oktober

Torstorp

Portræt / Serie

25. september 23. oktober

Herlev

Herlev Digital

02. oktober

20. november

Herlev

Region Nord, Digital

23. oktober

27. november

Fotoakrobaterne

Herlev FK. Glas 3

30. oktober

04. december

Herlev

Herlev Digital ”irritation”

13. november

22. januar

Herlev

Herlev FK. Glas 4

11. december

29. januar

Herlev

Region Nord, 2. papir

22. januar

07. marts

Ølstykke

Herlev Digi. Natur / Kreativ

22. januar

26. februar

Herlev

Herlev Årets billede

05. februar

?

Herlev

Resultater fra SDF 2012
Et stort tillykke til de dygtige fotografer som har fået antagelser ved SDFs Nationale og Det kreative fotografi 2012.
Jørgen Jakobsen, 1 Digital Farve. Peter Strøiman, 1 Digital Farve. Rene Wedel, 1
Digital Farve. Søren Andersen, 1 MC Papir. Tage Christiansen,1 Digital Farve, 1
Digital MC, 1 Natur Papir, 1 Farve Papir.

SDF s Det kreative Fotografi 2012
I denne konkurrence har Søren Andersen 1 billede og Jørgen Jakobsen 1 billede.
Årets resultat, Serie
01 Jørgen Jakobsen
02 Philip Oest-Møller
03 Søren Andersen
04 Philip Oest-Møller
05 Rene Wedel

06
07
08
09
10
11

Lisbeth Frank
Bent Leger
Lisbeth Frank
Jørgen Jakobsen
Lisbeth Frank
Rene Wedel

Årets resultater
Årets resultat, MC.
97 Carsten Langkjær
91 Søren Andersen
87 Jørgen Jakobsen
86 Tage Christiansen
79 Philip Oest-Møller
44 Finn Andersen
36 Palle Dam
36 Bent Leger
25 Laurits A Hansen
Årets result. Kreativ
1
Carsten Langkjær
2
Jørgen Jakobsen
3
Philip Oest-Møller
4
Jørgen Jakobsen
5
Jørgen Jakobsen
6
Finn Andersen
7
Laurits A Hansen
8
Jørgen Jakobsen
9
Carsten Langkjær
10 Laurits A Hansen
11 Finn Andersen
12 Carsten Langkjær
13 Finn Andersen
14 Laurits A Hansen
15 Laurits A Hansen
Årets resultat, Natur
1 Søren Andersen
2 Peter Strøiman
3 Laurits A Hansen
4 Tage Christiansen
5 Ilse Lausten
6 Tage Christiansen
7 Søren Andersen
8 Jørgen Jakobsen

G
O
D
T
G
Å
E
T

Årets resultat, FP.
96 Philip Oest-Møller
85 Jørgen Jakobsen
85 Tage Christiansen
84 Søren Andersen
80 Carsten Langkjær
74 Rene Wedel
46 Marie Skjær
46 Niels M Nielsen
46 Finn Andersen
41 Laurits A Hansen
26 Ilse Lausten
22 Bent Leger
21 Sven Ingvorsen
16 Palle Damm
15 Lise Aagaard
12 Lisbeth Frank
1 Uwe Hess
Årets resultat, Portræt
1 Finn Andersen
2 Tage Christiansen
3 Søren Andersen
4 Søren Andersen
5 Finn Andersen
6 Laurits A Hansen
7 Laurits A Hansen
8 Ilse Lausten
9 Jørgen Jakobsen
10 Lisbeth Frank
11 Finn Andersen
12 Finn Andersen
13 Laurits A Hansen
14 Jørgen Jakobsen
15 Bent Leger
16 Rene Wedel

Årets resultater
Årets billede, MC.
01 Tage Christiansen
02 Carsten Langkjær
03 Carsten Langkjær
04 Laurits A Hansen
05 Tage Christiansen
06 Søren Andersen
07 Søren Andersen
08 Jørgen Jakobsen
09 Tage Christiansen
10 Søren Andersen
11 Jørgen Jakobsen
12 Laurits A Hansen
13 Carsten Langkjær
14 Jørgen Jakobsen
15 Carsten Langkjær
16 Laurits A Hansen
Digital 1
01 Tage Christiansen
02 Carsten Langkjær
03 Finn Andersen
04 Søren Andersen
05 Jørgen Jakobsen
06 Rene Wedel
07 Jørgen Jakobsen
08 Lisbeth Frank
09 Carsten Langkjær
10 Lisbeth Frank
11 Tage Christiansen
12 Joan Olsen
13 Niels M Nielsen
14 Finn Andersen
15 Rene Wedel
16 Søren Andersen
17 Niels M Nielsen

G
O
D
T
G
Å
E
T

Årets billede, FP.
01 Jørgen Jakobsen
02 Jørgen Jakobsen
03 Niels M Nielsen
04 Tage Christiansen
05 Jørgen Jakobsen
06 Carsten Langkjær
07 Jørgen Jakobsen
08 Laurits A Hansen
09 Laurits A Hansen
10 Lise Aagaard
11 Tage Christiansen
12 Rene Wedel
13 Rene Wedel
14 Uwe Hess
15 Tage Christiansen
16 Niels M Nielsen
Digital 2
01 Rene Wedel
02 Søren Andersen
03 Carsten Langkjær
04 Carsten Langkjær
05 Erik Jacoby Petersen
06 Jørgen Jakobsen
07 Erik Jacoby Petersen
08 Jørgen Jakobsen
09 Tage Christiansen
10 Tage Christiansen
11 Finn Andersen
12 Rene Wedel
13 Laurits A Hansen
14 Søren Andersen
15 Finn Andersen
16 Laurits A Hansen
17 No

Program forår - efterår 2012
14. august – Fototur til Frelserkirken og dens tårn (NB: ændret
tid og sted!)
Sæsonens første klubaften er en fototur, og i aften skal vi både i
byen og op til vejrs. Vi mødes ved indgangen til Vor Frelsers Kirke
(Sankt Annægade 29) kl. 19 og de, der har lyst til det, går op i det
høje tårn, mens de øvrige fotograferer inden i kirken. Inden vi deler
os i et jordhold og et himmelhold, aftaler vi et passende værtshus
hvor vi kan mødes igen.
21. august – Tabletop eller Still-leben
I aften skal vi se på billeder af opstillinger, som kaldes Stilleben
eller Tabletop, afhængigt af hvilket sprog man bruger. Men vi lægger ud med billedsproget, og undersøger de muligheder, der er i at
konstruere sine egne billeder ved først at lave en opstilling og bagefter et billede af den. Vi skal også se, hvordan man ved at snyde
med Photoshop kan få et billede ude fra virkeligheden til at ligne
tabletop.
Husk at aflevere billeder til Glas 2
28. august – Jan Emil Christiansen besøger klubben
Aftenens gæst er fotografen Jan Emil Christiansen, som er kendt
både fra SDF’s hjemmeside og Glostrup Fotoklub. Han har lavet
mange forskellige billeder både med og uden modeller, men især
skumle billeder af forladte steder (Urban Exploration). Nu kommer
han i egen person sammen med en samling af sine billeder, og fortæller om dem og hvorfor han har lavet dem. Du kan se nogle af
Jan Emils billeder på hjemmesiderne www.abandon.dk og
www.webmasteren.dk.
4. september – Nye medlemmers aften
I aften er skærmen reserveret til vores nye medlemmer og til de,
der ikke plejer at få vist deres billeder på tavlen, når vi har bedømmelse. Tag et par håndfulde billeder med, vis dem frem og fortæl
lidt om, hvad du har tænkt på med billederne. Så skal du nok få
masser af opfindsomme kommentarer, kreative forslag og kammeratlige råd. Det er derfor, vi mødes i klubben! Du kan have billederne med som digitale billeder på en USB-pind, eller som print, der er
frit valg
Desuden: den digitale hjemmeopgave bliver offentliggjort

11. september – Mahesa Widura kommer med sine billeder
Mahesa var på besøg i klubben for nogle år siden, og det var en
rigtig vellykket aften med mange fremmedartede og eksperimenterende billeder. Nu kommer han igen og viser et nyt udvalg af sine
spændende billeder, både her hjemme fra og fra klodens fjerneste
egne. Du kan se nogle af Mehesas billeder på hjemmesiden
”ModelMayhem” på adressen http://mahesawidura.fotografer.net/
galeri.php eller http://www.modelmayhem.com/832610.
Husk at aflevere billeder til Region Nord - Papir 1. De skal forinden uploades til Region Nord’s hjemmeside, så den originale blanket kan klistres bag på hvert billede.
18. september – Teknikaften med Photoshop
Teknikaften igen, denne gang om Photoshop og blandt andet nogle af de ting, man kan bruge lag (layers) til – for eksempel til sammenkopiering. Du er velkommen til at tage et genstridigt billede
med på en USB pind, og så kan vi sammen prøve at gøre det anderledes på en helt ny måde.
25. september – Bedømmelse af Glas 2
Så er der en nervepirrende bedømmelse i klubben! Sæsonens anden klubkonkurrence, ”glas 2”, kommer på tavlen, og vi får dommeren til at fortælle, hvordan hun oplever vores billeder. Det bliver
spændende at høre kommentarerne og diskutere dommerens billedsyn, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der ender med
at blive aftenens dygtige (og heldige) vindere.
Husk at aflevere billeder til klubbens ”Portræt” og ”Serie”
konkurrence
2. oktober – Efterkritik – hvorfor vandt mit billede ikke?
Vi gennemgår de billeder, som dommeren ikke lod vinde i tirsdags,
og vi giver velmente forslag til, hvad fotografen kunne have gjort
anderledes. Måske får du lige det fif, du mangler, eller måske får
du øje på et andet billedsyn eller et tredje perspektiv i dit billede.
Og under alle omstændigheder får vi alle sammen noget ud af at
give og modtage efterkritik.
Husk - upload af billeder til klubbens digitale konkurrence
(ingen emne – frit valg mellem farve eller ej)
9. oktober – Vi besøger Cisternerne i Søndermarken (NB: ændret mødested!)
Vi har fået lov at fotografere skulpturerne og de spændende rum i
Cisternerne, som også rummer Museet for moderne glaskunst. Vi
mødes ved nedgangen til Cisternerne kl. 19.30 – husk varmt tøj og
praktisk fodtøj.

13 – 14. oktober – SDF Landsmøde i Tisvildeleje
SDF’s landsmøde er en af årets fotografiske højtider, og vi kan opleve åbningen af den nyeste Nationale Fotoudstilling, møde fotovenner fra hele landet og se og høre spændende foredrag af internationale fotografer. Og der er visning af ”Den Kreative”, det helt fri
billede og lyddias, så der er nok at komme efter. I år sker det hele
endda i nabolaget, nemlig i Tisvildeleje i kursuscentret Sankt Helene, som ligger i gåafstand fra Godhavn Station på Tisvildelejebanen.
16. oktober – Den Digitale Hjemmeopgave
I aften skal vi se de forskellige løsninger på den digitale hjemmeopgave, som vi hver især har arbejdet med siden den blev afsløret i
starten af september. Hvor mange og hvor forskellige billeder kan
man lave ud fra den samme fil? Og hvilke muligheder kan vi hver
især få øje på, og hvem laver det flotteste billede? Der kommer
med garanti interessante og anderledes billeder ud af det, og måske også nogle brugbare fifs.
23. oktober – Bedømmelse i klubben af ”Portræt” og ”Serie”
Så har dommeren set på vores billeder fra de to bundne konkurrencer i portræt og serie, og nu kommer han og fortæller hvad han synes. Vi ser de portrætter, dommeren synes bedst om, og vi hører
om der absolut skal være øjenkontakt og om en neutral baggrund
er bedre end et rodet miljø, og andre dybsindige overvejelser. I seriekategorien, som består af 3 til 5 sammenhørende billeder, kommer vi måske ind på, om billederne i en serie skal have samme format, emne og/eller motiv, og på forskellen mellem en tegneserie og
en portefeuille.
Husk at uploade billeder til Region Nord Digital
onsdag 24. oktober – Region Nord bedømmelse – Papir 1 (NB:
ændret dag, ændret sted)
Sæsonens første bedømmelse i Region Nord er arrangeret af
Torstorp Fotoklub, så det foregår nok i Taastrup eller der omkring.
Det er papirbilleder med eller uden farver, som dommeren har kigget på, og nu afsløres vinderne. Vi får at høre, hvad dommeren kan
tilføje til de flotte billeder, og ind imellem får vi nok en snak med
dem fra de andre klubber.

30. oktober – Besøg af fotografen Jan Koefod Winther
Det er en del år siden, vi havde besøg af Jan, men hans billeder
hænger stadig fast på nethinden eller lige bag den. Jan bruger både
flyvemaskine og fotoapparat til sine billeder, for han er luftfotograf.
Han har udstillet sine billeder mange steder, bl.a. på Øregaard Museum, og han har udgivet en flot bog ”Himmelskud”. Nu kommer
han i klubben med en samling af sine imponerende billeder og fortæller om dem og hvordan de er blevet til.
Husk at aflevere billeder til Glas 3
6. november – Høstfjeldet – efterårsfarver på Dovrefjell
I aften skal vi så til udlandet, og igen en hel del til vejrs. Uwe og
Lise har besøgt det norske højfjeld adskillige gange, når der både
er sollys og efterårsfarver på fjeldet, og nu vil de vise os en samling
af deres bedste skud gennem årene.
13. november – Besøg af Janni Rosenkrantz Franck
Janni er fotograf, og ud over sine opgaver og modelbilleder underviser hun i foto og billeder. Hun laver nogle farvestrålende og meget
inspirerende billeder, som hun i aften vil dele med os. Du kan se et
lille udvalg af hendes billeder på hjemmesiden http://
www.jannifrank.dk, hvor der også er link til hendes e-bøger og
grundbogen ”Foto for Fjolser”.
Husk at uploade / aflevere billeder til klubbens digitale konkurrence med temaet ”irritation”
20. november – Bedømmelse af klubbens digitale konkurrence
I sidste sæson prøvede vi forsigtigt med to konkurrencer for digitale
billeder, og nu går vi flere skridt videre. Her i aften er det efterårets
frie digitale konkurrence, uden emne og med eller uden farver, der
er blevet bedømt. Vi hører, hvad dommeren synes om kreationerne,
og vi får alle de flotteste billeder at se på fjernsynet.
27. november – Region Nord bedømmelse af ”digital” (NB: ændret sted)
Vi bliver i det digitale hjørne, men i aften er det med et større publikum og ude i byen. Region Nords konkurrence for digitale billeder,
som ikke er printet men bedømmes direkte fra skærmen, er nu bedømt, og dommeren gennemgår de billeder, hun bedst kan lide. Det
er arrangeret af fotoklubben ”Fotoakrobaterne”, som holder til i Vallensbæk og omegn, og vi møder både en masse gode billeder og
fotovennerne fra de andre klubber i Region Nord.

4. december – Bedømmelse af Glas 3
I aften skal vi være vidne til afgørelsen i sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi skal beundre de nye, flotte billeder, og høre hvad dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren oplevet vores
kreationer, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de
dygtige fotografer, der scorer aftenens præmieglas?
11. december – juleafslutning i klublokalet
Den allersidste klubaften i 2012 fejrer vi med julehygge, snolder og
nissesjov. Tag en lille og pænt indpakket gave med (til ca. 20 kr.) til
gavelotteriet. Vi spiller også banko om hemmelige fotografiske præmier, og overskuddet går lige lukt i klubkassen.
Husk at aflevere billeder til Glas 4
8. januar 2013 – Philip holder skolestue om Photoshop
Vi kickstarter det nye år med nok en teknikaften, hvor Philip fortæller om billedbehandling med Photoshop. Det er i aften, du kan få
svar på alle de spørgsmål, du har tumlet med hele efteråret, og måske finder du løsningen på lige præcis dit problem. Og ellers må du
jo spørge.
15. januar – Vi besøger fotograf Anette Damgaard (NB: ændret
sted, ændret tidspunkt)
I aften skal vi i byen og besøge en helt rigtig fotograf. Det er Anette
Damgaard, der har åbnet sit atelier i Bagsværd (Bagsværd Hovedgade nr. 1) for os. Vi mødes ved atelieret kl. 19. Anette vil fortælle
lidt om, hvordan det er at være fotograf, og vise hvordan hun bruger
sine redskaber i atelieret og måske også nogle af de flotte billeder,
hun har fået ud af det. Kom og find ud af, hvordan du kan lave modelbilleder og portrætter, og husk at tage dit bedste ansigt med!
22. januar – Vi ser på den digitale konkurrence med tema
”Irritation”
Vi får nu bedømt vores bundne digitale konkurrence og får at se,
hvordan de andre har løst den irriterende opgave. Vi får også at
høre, hvad dommeren har fået ud af de irriterende billeder, og måske især hvad der har irriteret ham mest.
Husk: upload af billeder til de to digitale emnekonkurrencer
Natur og Kreativ
Husk at aflevere billeder til Region Nord Papir 2 (og at uploade
dem)

lørdag 26. januar – fototur til Kullaberg
Nok en gang har Uwe og Lise arrangeret en fototur til det svenske vinterlandskab, for at vi kan være sikre på at få snebillederne
i hus. Turen går til det store naturreservat Kullaberg, lige på den
anden side af Øresund, hvor der er mulighed for både svimlende
udsigter, havskum og pålandslys. Fælles kørsel aftales.
29. januar – Bedømmelse af glas 4
I aften sker det! Sæsonens sidste glaskonkurrence bliver bedømt,
og så kan man med snedig matematik og den slags regne ud,
hvem der vinder titlen som Årets Fotograf. Men ud over racerløbet er der også udsigt til nogen af klubbens flotteste billeder, og vi
får sikkert også kløgtige kommentarer fra dommeren.
lørdag 2. februar – reservedato til Kullaberg udflugt
Hvis det var skidt vejr den 26. januar, så tager vi til Kullaberg den
2. februar i stedet for.
5. februar – Efterkritik af glas 4 – hvorfor vandt mit billede
ikke denne gang?
Vi ser på de billeder, der ikke helt klarede skærene ved bedømmelsen af glas 4 og giver hinanden kommentarer og gode råd til
at arbejde videre med billederne. Måske er der kandidater til
SDF’s landskonkurrence?
Husk at aflevere billeder til Årets Billede; det er billeder som
har deltaget i årets glaskonkurrencer
12. februar – Løver og elefanter – Tage & Susanne viser billeder fra Sydafrika
Susanne og Tage har rejst til mange steder på jorden, og et af
stederne er Sydafrika. I aften tager de os med på en tur helt om
på den anden side, hvor man kan se de vildeste dyr.
19. februar – Vi besøger Lyngbyfortet (NB: ændret sted)
Så er der igen fotoudflugt. Denne gang til Lyngbyfortet, som vi
tidligere har besøgt og hvor vi blandt andet fotograferede spøgelser. Nu skal vi se på billedmulighederne i de skumle hvælvinger –
er der stadig spøgelser, eller var det bare en skygge? Der bliver
også mulighed for at male med lys og andre eksperimenter. Tag
endelig varmt tøj og fornuftigt fodtøj på. Vi mødes udenfor Jørgens hus (Glaciset 43 B), og bagefter tager vi over til ham og tør
fingre og ansigt op over en kop varm kaffe.

26. februar – Bedømmelse af Natur og Kreativ (som digitale
kategorier)
Vi får bedømt vores to emnekonkurrencer natur og kreativ som helt
digitale billeder uden forstyrrende printning. Dommeren kommer og
fortæller, hvor naturligt et naturbillede behøver at være, og om det
bliver bedre af at afbilde en sjælden blomst. I den anden kategori er
der mere frie tøjler, snarere en forventning om at der er pillet rigeligt ved billederne så de udgiver sig for noget andet end de er. Begge dele bliver spændende at høre om – og der kommer igen flotte
skilderier på skærmen.
5. marts – ikke planlagt endnu
7. marts – Region Nord bedømmelse af Papir 2 (NB: ændret
sted, ændret dato)
Årets første Region Nord bedømmelse er arrangeret af Ølstykke
Fotoklub, og så skal vi ordentligt ud på landet. Det er papirbilleder
m/u farver, som er bedømt, og hvor vi skal høre, hvad dommeren
mener om billederne. Og der er også tid til en snak med dem fra de
andre klubber.

Der kommer helt sikkert en god fortsættelse af
dette flotte program.
Herlev Fotoklub et godt sted at være, men husk
det er dig som er med til at gøre klubben til det.
Kom venligst til tiden
Vi har gennem årene vænnet os til at sive ind til klubaftenerne på et
tidspunkt mellem halv og hel otte, sådan at aftenens program
(bedømmelse eller gæster) kunne komme i gang omkring kvart over
otte. Det er der rejst kritik af, og det er heller ikke rimeligt for de, der
kommer til den aftalte tid og som måske skal tidligt hjem. Derfor vil
vi nu begynde at køre mere skarpt på klokken, og vi vil satse på at
begynde programmet omkring kvart i otte – afhængigt af teknik og
den slags. Hvis man kommer senere, kommer man til at gå glip af
noget.

Formand:
Uwe Hess
Søvej 13
2665 Vallensbæk Str.
4354 0325
uweoglise@mail.tele.dk
Kasserer:
Jørgen Jakobsen
Glaciset 43 B
2800 Lyngby
4587 3567
jojak@mst.dk

Billedsekretær:
Laurits A. Hansen
Skibbyvejen 10A
4050 Skibby
4752 8494
lissi.laurits@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Carsten Langkjær
Hejrebakken 54
3500 Værløse
2269 7294
Cal@force.dk

Næstformand:
Philip Oest Møller
Værebrovej 148, 2. lejl.7
2880 Bagsværd
5242 4168
philipoestmoller@hotmail.com

Suppleant:
Finn Andersen
Hækmosen 74B
2730 Herlev
4444 4070
finn@bang-andersen.eu

Suppleant:
Niels M. Nielsen
Kærnestykket 17
2730 Herlev
4010 2339
nmn@dadlnet.dk

Postgiro: (reg. nr. 1551) 403 3698
ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE
I FOTOKLUBBENM..
ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB
- så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op
på en klubaften-tirsdage 19.30
HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN 14-16 PARTERRE

www.herlev.fotoklub.dk
—–————————————————————
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren
Tage Christiansen
Vingeager 4
2600Glostrup
43 63 19 35
e-mail tc@tagec.dk

Bagsiden

”World Champion”
Foto: Peter Strøiman

