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Siden sidst 
Nu er vi igennem efterårssæsonen og 
den mørke årstid, og det bliver lysere 
igen.  
 
Klubbladet du nu holder i hånden har 
fået ny redaktør, Tage Christiansen. 
For at gøre bladfremstillingen enklere 
og mere smidig har bestyrelsen valgt 
at lægge opgaverne ind i bestyrelses-
arbejdet, og efter mildt pres accepte-
rede Tage at blive ansvarshavende 
redaktør. Vi benytter lejligheden til at 
sige mange, mange tak til den afgå-
ende redaktør Paul Nilsson og pro-
duktionsmanageren Blad-Palle for 
lang, tro og kreativ tjeneste og for 
mange og flotte klubblade. Paul har 
lovet at fortsætte med den tekniske 
fremstilling af bladet; en stor tak for 
det også. 
 
Klubben har mistet nogle medlemmer, 
og vi har fået nogle nye. I sommer af-
gik Henning Wessel ved døden. Vi 
har lært Henning at kende som et ak-
tivt og engageret medlem, som bidrog 
til både diskussioner og snak på klub-
aftenerne. Vi vil savne Henning. Des-
uden har Lars Bjørn og Palle Bo Niel-
sen meldt sig ud af klubben på grund 
af henholdsvis heste og jazz. Efter 
udmeldelsen har vi dog haft besøg af 
Lars med en samling pragtfulde sort/
hvide digitale billeder, og både Lars 
og Palle har lovet at kigge forbi ved 
lejlighed. Så har Søren og Eva Bager, 
Jesper Plambech og Lotte Bryrup alle 
meldt sig ind i klubben i løbet af efter-
året. Et stort velkommen til Jer alle 
sammen; vi håber at I bliver glade for 
fotoklubben ! 
 
To store begivenheder har præget 
efteråret i fotoklubben; SDF landsmø-
det i Roskilde og juleafslutningen.  

Der var en helt pæn delegation fra 
klubben med til landsmødet og over-
værede verdenspremieren på de nye 
lyddias samt andre begivenheder af 
høj kunstnerisk kvalitet. Dertil var der 
en festlig landsmødemiddag med 
overrækkelse af et utal af præmier og 
udmærkelser. Klubben fik point i alle 
tænkelige kategorier, og endda me-
daljer i F/P (bronze til Tage) og i lyd-
dias (sølv til Uwe og Lise). Desuden 
fik Laurits tildelt titlerne AFIAP, ASDF. 
Tillykke tillykke. Til juleafslutningen 
havde klubben fået foræret et større 
antal fotoapparater, både nyere og 
historiske. Derfor fyldte den traditio-
nelle juleauktion mere end sædvan-
ligt, og der blev virkelig bidt til buddet 
om nogle af de mere spændende em-
ner. Til stor glæde både for de heldige 
købere og for kassereren, der stråle-
de som en stjernesol. 
 
Kvinderne har præget klubarrange-
menterne. Først havde vi besøg af 
Irene, Laurits’ overbo, som viste en 
samling flotte billeder fra sine mange 
rejser i det meste af verden. Senere 
på sæsonen havde vi digital aften, 
hvortil Lise havde fremstillet et pæda-
gogisk instruktionsblad om hvordan 
programmet ’justeres’ så billederne 
bliver helt rigtige. Og til allersidst op-
trådte ikke mindre end fire furier (Lise, 
Susanne, Marie og Joan) med de bil-
leder, som optager dem mest lige for 
tiden - en meget spændende aften. 
 
Klubben har modtaget et stort, flot for-
størrelsesapparat (Durst Laborator 
med multigrade-hoved) fra Per Kruse. 
Det indtager nu en hædersplads i 
mørkekammeret, og vi vil i løbet af 
foråret arrangere en kursusaften eller 
to hvor vi afprøver vidunderet. Stor 
tak til Per !! 



GENERALFORSAMLING  
 

tirsdag den 21. maj 2002 kl. 20.00 
 

 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub tirsdag den 
21. maj 2002  
kl. 20.00 i klublokalet. Dagsorden ifølge lovene: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. Formanden aflægger beretning om årets begivenheder. Heref-
ter aflægger billedsekretæren beretning og overrækker præmierne for 
årets billede og årets fotograf. 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års 
kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsam-
lingen skal ifølge § 9 stk. 3 være skriftlige og skal være formanden i hæn-
de senest den 7. april. 

5. Valg af bestyrelse m.v. i henhold til § 5 stk. 1 - 3. I år er kassereren 
(Jørgen Jakobsen) og ét bestyrelsesmedlem på valg (pladsen efter Palle 
Bo). Desuden skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer 
og én revisorsuppleant.  

6. Eventuelt. 
 
 
Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Der skal 
mindst være betalt kontingent for maj måned 2002. 
 
 
Kassereren giver efter årelang tradition en øl eller vand til alle fremmødte 
medlemmer, som ikke er i restance.  
 
 
Der er ligesom sidste år lodtrækning om to flasker vin blandt de med-
lemmer, som har betalt ét år forud, dvs. til maj 2003. 



Resultater og stillinger 

Stillingen efter 2 glaskonkurrencer 

Monocrome 
1 Jørgen 
2 Lise 
3 Jørgen 
4 Tage 
5 Jørgen 

Farvepapir 
1 Tage 
2 Tage 
3 Tage 
4  Lise 
5 Tage 

Dias 
1 Palle Bo 
2 Laurits 
3 Palle Bo 
4 Ove Bent 
5 Susanne 

Glas 1, 2001 / 2002, dommer: Knud Christensen, Focus 75 

Glas 2, 2001 / 2002, dommer: Jeppe Fisker, Frederikssund FK 

Monocrome 
1 Tage 
2 Laurits 
3 Laurits 
4 Jørgen 
5 Lise 

Farvepapir 
1 Lise 
2 Uwe 
3 Lise 
4 Uwe 
5 Laurits 

Dias 
1 Jørgen 
2 Susanne 
3 Laurits 
4 Susanne 
5 Laurits 

Monocrome 
1 Jørgen    91 points 
2 Tage        84 points 
3 Lise         83 points 
4 Laurits     72 points 
5 Susanne  53 points 

Farvepapir 
1 Tage       93 points 
2 Lise         89 points 
3 Uwe        79 points 
4 Ove Bent 51 points 
5 Jørgen    41 points 
6 Laurits     21 points 
7 Marie      20 points 

Dias 
1 Laurits     88 points 
2 Susanne  85 points 
3 Jørgen     81 points 
4 Palle Bo  59 points 
5 Ove Bent 56 points 
6 Søren      51 points 



The Golden 
Det er et meget flot resultat at Herlev 
Fotoklub her kunne præsterer og især 
Jesper med hans mange antagelser 
og ikke mindst hans diplomer og me-
daljer. 
Tage 
7 antagelser, med billederne i MC, 
Ørensundsbroen og Hovedbanen i 
FP, Store åkander og The Rock 
Uwe  
3 antagelser i FP, Bertagne ebbe 
Lise 
4 antagelser i Natur Papir, Dovre 
Fjeld og Penmarc´h I 

Laurits  
5 antagelser, i MC, På Cafe og søn-
dag morgen, Natur Papir, Les Ocres 
Jesper 
13 antagelser, i FP, Tordensol, Port 
Folie, Sandformer, Natur papir, Mor-
gen, Natur dias, Morgen, Nat, Sol val-
muer, Travel Slides, Gambianske 
kvinder på? 
 
Et stort tillykke til de dygtige og flittige 
fotografer, vi kan være stolte af, at 
være med i Herlev Fotoklub. 

Ny redaktør 
Nu er det mig der skal prøve lykken 
som redaktør på Herlev Fotoklubs 
blad. 
Bestyrelsen har ønsket at få denne 
opgave langt ind i sit arbejde for at 
gøre fremstillingen af bladet mere 
smidig. 
Som man nok kan se, er der ikke 
sket den store revolution, jeg syntes 
at vores blad i mange år, har været 
godt og seværdigt, det skyldes ikke 
mindst de to bladmagere Paul og 
Blad Palle, som jeg også vil sige tu-
sinde tak for deres indsats, Paul vil 
heldigvis fortsætte med trykningen 
af bladet. 
Tage 

Nostalgi 
De små sprællemænd på denne 
og modstående side stammer fra 
sammenslutningen De Syv, som 
bestod af syv fotoklubber, her 
iblandt Herlev Fotoklub, som hav-
de et nærmere samarbejde bl.a. 
med foto konkurrencer.  
De Syv gik i opløsning efter en del 
års virken. Efter en pause blev  
sammenslutningen Region Nord 
dannet, med bl.a. Frederikssunds 
Fotoklub som fødselshjælper. 
Region Nord er i dag en god og 
aktiv sammenslutning som består 
af ca. 25 fotoklubber fra HT områ-
det, som også vi har stor gavn af. 
Tage 



Region Nord 
Bedømmelse Dias 
Dansk Nikon Klub havde taget sig af 
bedømmelsen af Region Nords dias 
konkurrence den 13-11-01, dommer 
var Ulrik Janzen. 
Der var i alt indleveret 91 billeder 
hvoraf kun de 6 var fra os (lidt sløvt) 
trods de få indleverede, klarede vi os 
alligevel rimeligt med Jørgen inde på 
en 7. plads og yderlige en antagelse, 
samt Tage med en antagelse. 
De 5 første, nr. 1 Ib Munch Nielsen, 
KFAK, nr. 2 Ole Nielsen, Ølstykke, nr. 
3 Lis Marding, Albertslund, nr. 4 Mi-
chael Jørgensen, KFAK, nr. 5 Jan 
Burggraaf, KFAK. 
Farve papir of sort/hvid 
Den 29. Januar skal vi til bedømmel-

se af FP, som arrangeres af Rebæk 
Fotoklub. Derefter ser vi frem til be-
dømmelse af sort/hvid hos Skovlunde 
fotoklub den 19. Marts, indleveringen 
til denne konkurrence sker den 22. 
Januar. 
Årsmøde 
I maj måned afholdes årsmødet, hvor 
næste sæsons konkurrencers tids-
punkt, samt hvilken klub som skal af-
holde dem afgjort, samtidig er der mu-
lighed for at komme med ønsker om 
ændringer samt ønsker om fremtidige 
arrangementer. 
Tage 



Program forår - sommer 2002: 
 
15. januar: Besøg af maleren John Klemens. 
I aften får vi besøg af en maler, John Klemens fra kunstnersammenslutningen 
DGO98, som viser os et udvalg af sine billeder og fortæller om dem. Bagefter 
vil han kigge på en (mindre) samling af vores billeder og kommentere dem - 
og fortælle om billeder sådan i al almindelighed. Det bliver en rigtig billedaf-
ten. 
 
22. januar: Bedømmelse af glas 3 
Så er det allerede sæsonens tredje glaskonkurrence, der er på plakaten. Kom 
og få et kig på de nye, spændende billeder, og hør hvad dommeren har fået 
ud af dem. Hvilket billedsyn ligger til grund for aftenens bedømmelse, og 
hvem løber af med sejren ? Kan vi begynde at gisne om hvem der bliver årets 
fotograf i de forskellige kategorier ??  
Husk: aflevering af sort/hvid til Region Nord. Husk også at aftale fælles kørsel 
til Hvidovre. 
 
 
 
 
 
29. januar: Bedømmelse af farvepapir i Region Nord. (NB: ændret møde-
sted) 
Rebæk Søpark fotoklub står for bedømmelsen, så vi skal ud i vestegnen et 
sted. Holmegårdsskolen, Plovheldvej 8. Denne gang er det klubbens eminen-
te farvefotografer, der står for skud - får vi mon en 1. præmie i år igen ? Uan-
set hvordan det går med konkurrencen, så bliver der udsigt til en masse gode 
billeder og til et gensyn med alle fotovennerne.  
 
5. februar: Laurits viser sine billeder (NB: programændring) 
Klubbens formand gennem mere end 10 år, AFIAP, ASDF mm. Laurits A. 
Hansen viser i aften en suite af sine billeder. Det vil med garanti omfatte både 
billeder fra ’meget gamle dage’ da billeder var hårde, helt til kant og opklæbet 
på gipsplade, og den nyeste kollektion som blev accepteret til  AFIAP. Bille-
derne er ikke bare intressante - de er simpelthen flotte ! 
Husk: aflevering til glas 4. 
 
12. februar: Besøg af Claus Neble. 
I aften vil Claus Neble tage os med på en byvandring i det gamle København. 
Der bliver forevist stereobilleder fra hovedstaden, som den tog sig ud i 
1860’erne og ’70erne. Mon vi kan se forskellen til de billeder, vi fik taget på 
byturen i oktober ?? 



19. februar: Besøg af Ole E. Høj. 
Ole Høj var i foråret 2000 på rejse i Kenya, hvor han bl.a. var på safari med 6 
samburu krigere og 10 kameler i de meget tørre steppeegne nær Lake Tuka-
na, tæt ved grænsen til Sudan. Ole Høj viser dias fra turen og fortæller om 
sine oplevelser i en af de afkroge af verden, hvor turister er sjældne.  
 
26. februar: Duel med Downstairs (NB: programændring) 
I aften vil Downstairs prøve at få revance efter den sidste duel, hvor vi tvære-
de dem totalt. Duellen foregår denne gang i farvepapir billeder. Husk at tage 
et par af dine bedste F/P-billeder med til konkurrencen, og glem ikke tude-
horn, klaphat og andet landskampudstyr - der bliver simpelthen tryk på !! 
 
5. marts: Billederne fra Den 20. Nationale 
I aften ser vi på tætteste hold billederne fra Den 20. Nationale, som havde 
premiere på landsmødet i Roskilde. Når vi er færdige med at glæde os over 
de spændende billeder, vælger vi det udvalg, som vi senere på ugen (torsdag 
d. 7. marts) skal have hængt op og udstillet i Herlev Bibliotek. 
Husk: aflevering til Natur og Portræt 
 
12. marts: Bedømmelse af glas 4 
Det er i aften det sker. Årets sidste glaskonkurrence er nu afgjort og bliver 
fremvist af en udenbys dommer, som både dømmer og giver kommentarer til 
de enkelte billeder. Med lidt held og stor regnekunst kan man regne ud hvem 
der herefter er årets fotograf. Men først og fremmest er der igen udsigt til vo-
res egne flotte billeder på tavlen. 
Husk: aflevering til Årets billede.Husk også at aftale fælles kørsel til Skovlun-
de næste gang.  
 
19. marts: Bedømmelse af sort/hvid i Region Nord (NB: Ændret møde-
sted) 
Skovlunde Fotoklub har arrangeret bedømmelse af Region Nord konkurren-
cen i sort/hvid. Så det foregår derude - Skovlunde Kirke, Lundebjerggårdsvej 
1 (se opslag i klubben). Kom og se regionens bedste ufarvede billeder, hør 
hvad dommeren har at sige, og mød alle vennerne fra de andre klubber i her-
redet. 
 
26. marts: Ingen møde 
Det er tirsdag inden påske, så vi holder påskeferie. 
 
 
 
 
 
 



2. april: Lyddias 
Vi ser (og hører) et udvalg af de gamle og de nyere lyddias. Bagefter snakker 
vi om ideer til fælles projekter om nye serier til næste landsmøde. Der er glæ-
deligt gensyn med mange af de berømte serier, og måske også en enkelt 
overraskelse ? I aften er der bevægelse i kunsten, der er stor lyd og kønne 
farver. 
 
9. april: Bedømmelse af natur og portræt 
En ’fremmed’ dommer har set vores emne-billeder i henholdsvis natur og por-
træt, og i aften fremlægger han sin bedømmelse af værkerne. Hvor naturligt 
skal et naturbillede være, eller behøver det bare at være flot ? Skal der være 
øjenkontakt med et portræt, og kan man lave portrætter af unge piger ? Kom 
og få svarene på disse eller andre af livets store spørgsmål.  
 
16. april: Bernie viser lyddias fra Sydafrika 
Klubbens mangeårige medlem, globetrotteren og whiskykenderen, mesteren 
selv: Bernhardt von Clemmesen alias Bernie underholder i aften. Han vil fore-
vise en af sine nyeste diasserier med egen lyd, som handler om en af hans 
rejser i Sydafrika.  
 
23. april: Bedømmelse af ’årets billede’/ klargøring af billeder til SDF 
Sæsonens bedste billeder er blevet bedømt af 3 forskellige dommere. Vi ser 
de forskellige bedømmelser, og kårer bagefter de gennemsnitlige vindere - 
årets billede i henholdsvis sort/hvid, farvepapir og dias. Det er nu det er sidste 
chance for at se årets billeder. Bagefter mærker, registrerer og klargør vi de 
billeder, som skal sendes ind til SDF’s landskonkurrence ”Den Nationale”. 
Husk - klubben betaler for din deltagelse, du skal bare lave billederne og tage 
dem med i aften. 
 
30. april: Duel med Frederikssund Fotoklub. 
I aften vil Frederikssund Fotoklub prøve at få revance efter vores seneste du-
el mod dem, hvor vi vandt knebent. Men vi har andre planer ! Duellen foregår 
i sort/hvid (monochrome), så du skal medbringe et par af dine allerbedste 
sort/hvide billeder - og selvfølgelig hele landskampudstyret (tudehorn m.v.) 
 
7. maj: Bytur 
Forårets bytur går til Københavns Havn og dens nærmeste omgivelser. Vi ser 
på aftenlys i det blanke vand og rekognoscerer terrænet, så vi er beredte når 
Höganisserne kommer på besøg senere på måneden. Vi mødes ved Den 
Sorte Diamant, vandbussens stoppested, kl. 19.30. Her af-
taler vi aftenens videre pro- gram og udskejelser. 
 
 
 



14. maj: Engelsk aften 
Vi afholder atter en af vores fantastiske og meget omtalte etniske aftener. 
Denne gang går turen til England, så derfor skal alle medbringe hvad de har 
af billeder fra deres besøg i dette spændende, fotogene og regnvåde land. Til 
billederne nyder vi engelske specialiteter; men bliver det mon ’a pint’ eller ’tea 
and a drop o’milk, please’ der ledsager rejseskildringerne ? 
 
21. maj: Generalforsamling 2002 
Se indkaldelse et eller andet sted i bladet. Kom og stem og bestem. Kassere-
ren byder på en drink til alle fremmødte medlemmer, som ikke er i restance. 
Der er desuden lodtrækning om en god vinpræmie blandt alle, som har betalt 
et års kontingent forud. 
Husk: aftal transport til Höganissernes besøg i weekenden. Husk også at af-
tale både billeder og transport til Rebæk  
 
weekenden den 25. - 26. maj: Besøg af Höganäs Fotoklub 
I år begynder arrangementet med Höganissernes besøg med en tur rundt i 
København. Vi mødes lørdag d. 25. maj kl. 12.00 på P-pladsen ved arkitekt-
skolen på Holmen. Her indtager vi en let frokost i det lune forsommervejr, og 
tager derefter rundt omkring i byen med et af de offentlige transportmidler. 
Bagefter kører vi til Vangegård, hvor der er festmiddag, underholdning og an-
den morskab med vores fotovenner til godt hen på søndagen. 
 
28. maj: Vi besøger Rebæk Søpark Fotoklub (NB: ændret mødested) 
I aften tager vi på visit hos Rebæk Søpark Fotoklub. Det er et års tid siden vi 
havde besøg af en lille gruppe Rebæk’kere, som viste os deres billeder, og 
nu er det vores tur. Der er brug for at en håndfuld af os finder en god bunke 
gode billeder frem, som vi kan vise frem til dem. Kom med og se hvordan det 
går for sig i en ’fremmed’ fotoklub.  
 
4. juni: Digitale billeder 
Temaaften om digitale billeder, printning og billedbehandling og andre til-
grænsende emner. Hvis du har gjort erfaringer med det digitale medie, så er 
det i aften du finder ud af de store sammenhænge og får de snedige forklarin-
ger. Og hvis du aldrig har prøvet det før, så er det nu der er masser af inspi-
ration at hente.  
 
11. juni: Afslutning.   
Sæsonens sidste aften består traditionen tro i en udflugt. Vi mødes hos Uwe 
& Lise kl 19.30 og går derfra hen og ser på stranden og de omliggende yndig-
heder alt imens det tusser i den lune sommeraften.  

 



- - - sommerferie - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. august: Hej igen 
Første klubaften i den nye sæson. Vi mødes med hinanden, snakker om den 
overståede sommerferie og ser på udvalgte feriebilleder. Tag et udvalg af di-
ne sommerbilleder med. 
 
27. august: Vores helt egne billeder 
Vi skal holde en lille udstilling af egne værker på Herlev Bibliotek i september 
måned. I aften ser vi på de billeder, som vi hver især har lyst til at udstille, og 
vælger de bedste og mest repræsentative ud. Tag en samling af dine gode 
billeder med i klubben - både farvede og sort/hvide kan bruges.  
 
3. september: Udflugt til Roskilde 
Den første udflugt i den nye sæson går til Roskilde. Vi mødes på Museum-
søen (ved Vikingeskibsmuseet) kl. 19.30, og herfra kan vi se aftenen sænke 
sig over Roskilde Fjord.  
 

 
 
 Jeg glæder mig altså,  

til det næste blad 



Postgiro: 4 03 36 98 

ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE 
I FOTOKLUBBEN… .. 

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 

— –— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren 

Tage Christiansen 
Vingeager 4 
2600Glostrup 
43 63 19 35 

e-mail tach@image.dk 

Kasserer: 
Jørgen Jakobsen 
Glaciset 43 B 
2800 Lyngby 
3888 1135 

Billedsekretær: 
Uwe Hess 
Søvej 13 
2665 Vallensbæk Str. 
4354 0325 

Næstformand/referent: 
Joan Olsen 
5. Juni Plads 3, 2. 
2000 Frederiksberg 
3887 9729 

Externe konkurrencer: 
Tage Christiansen 
Vingeager 4 
2600 Glostrup 
4363 1935 

Suppleant: 
Cai Nielsen 
Højbjergvej 47 st. th. 
2730 Herlev 
4491 7198 

Suppleant: 
Vacant 

Formand: 
Laurits A. Hansen 

Skibbyvejen 10 
4050 Skibby 
4752 8494 

www.herlev.fotoklub.dk 


