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Siden sidst 
Godt nytår til alle. Vi er nu kommet 
over juleferien og halvvejs igennem 
sæsonen 2005/06.  
Vi har haft nogle gode arrangementer 
igennem efteråret, både besøg, be-
dømmelser og udflugter. Fotoklubber-
ne Graatonerne og Torstorp har væ-
ret forbi på hver sin aften og vist og 
nogle udvalgte eksempler på de bille-
der, som de for tiden sysler med, og 
som har givet os ideer til at arbejde 
videre med. Vi har haft besøg af en 
samling skånske billeder, som Joan, 
Jesper og Laurits bedømte og hvor vi 
kunne kigge med over skulderen in-
den de skulle over sundet og optræde 
med bedømmelsen. Men sent skal vi 
glemme den aften, hvor Rune Han-
sen besøgte os med sine billeder og 
fortællinger fra hans første rejse i Ki-
na – det var nogle utrolig gode og 
indlevede billeder og nogle meget 
spændende og interessante historier. 
Heldigvis har Rune sagt ja til at kom-
me og besøge os igen allerede til 
maj, denne gang med billeder fra 
hans rejser i Armenien. 
 Den nye videokanon har haft travlt i 
efteråret, både i klubben og udenfor. 
Vi har haft én til af de gode aftener, 
hvor Dorf har optrådt med, hvor ekvili-
bristisk man kan gøre ved sine digita-
le billeder og hvor flot det kan blive, 
og vi har vist adskillige digitale lyd-
dias. Det var udelukkende den form, 
som klubben deltog med til SDF 
landsmødet, men det rakte sandelig 
også til både en sølvmedalje til Dorf 
himself og en bronze til Jørgen. Både 
bedømmelsen og forevisningen til 
landsmødet foregik i øvrigt med klub-
bens kanon, fordi Selskabet havde  
 
 

 

entreret med et professionelt foreta-
gende, som ikke havde kalibreret de-
res udstyr ordentligt.  
Ud over i kategorien Lyddias gik det 
også helt godt for klubben. Vi fik en 
delt 5. plads, som skyldes en bronze-
medalje (til Tage i natur) og tre diplo-
mer (til Tage i S/H, Laurits i FP og 
Tommy i natur) og her ud over hele 
10 antagelser. Dorf fik også et diplom 
og to antagelser, men han deltog på 
vegne af en ’konkurrerende’ klub, Bio-
gon. Uanset alt det, så skal både de 
dygtige og de heldige fotografer gra-
tuleres – tillykke! 
 Vi har været rigtig mange til klubafte-
nerne i efterårets løb, og der har flere 
gange været brug for både klapstole 
og krinkelkroge. Det er dejligt at ar-
rangementerne kan samle så mange 
interesserede og engagerede med-
lemmer, og det er i virkeligheden et 
positivt problem, at der kan være kne-
bent med plads. Bestyrelsen har 
overvejet om der kan trylles mere 
husrum frem, men det vil indebære at 
mørkekammeret skal nedlægges. Det 
vil vi godt lige have en snak om først. 
 En af grundene til trængslen er, at vi 
har fået nye medlemmer. Velkommen 
til Per Valentin, og velkommen tilbage 
til Marie, som alligevel ikke kunne 
undvære klubben. Vi glæder os til at 
se jeres billeder, både i og udenfor 
konkurrencerne. 
 Sidste forår fik Ole arrangeret at en 
samling af klubbens billeder blev 
sendt til Prag. De har nu foreløbig 
været udstillet to steder, og de skal 
vises i hvert fald én gang yderligere 
inden de overvejer at returnere dem. 
Det er et flot resultat af et godt initia-
tiv! 

Fortsætter næste side 



GENERALFORSAMLING  
tirsdag den 23. maj 2006 kl. 20.00 

 
 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub tirsdag den 
23. maj 2006, kl. 20.00 i klublokalet.  
Dagsorden ifølge lovene: 

 Valg af dirigent. 

Beretning. Formanden aflægger beretning om årets begivenheder. Herefter 
aflægger billedsekretæren beretning og overrækker præmierne for årets 
billede og årets fotograf. 

Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års kon-
tingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet. 

Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsamlin-
gen skal ifølge vedtægternes § 9 stk. 3 fremsættes skriftligt og skal være 
formanden i hænde senest den 7. april. 

Valg af bestyrelse m.v. i henhold til § 5 stk. 1 - 3. I år er kassereren (Jørgen 
Jakobsen) og et bestyrelsesmedlem på valg (Joan Olsen). Desuden skal 
der vælges to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og én revisorsupple-
ant.  

Eventuelt. 
 
 Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Der skal 
mindst være betalt kontingent for maj måned 2006. 
 
 Kassereren uddeler efter årelang tradition en øl eller vand til alle fremmødte 
medlemmer, som ikke er i restance.  
 
 Der er ligesom de foregående år lodtrækning om to flasker vin blandt 
de medlemmer, som har betalt ét år forud, dvs. til maj 2007. 

 Omme bag i bladet kan man se 
hvad der skal ske i foråret. Her skal 
det især fremhæves at der bliver pre-
miere på klubkonkurrencerne i de to 
nye kategorier, ”Serie” og ”Kreativ”. 
Det bliver spændende, hvilke billeder 
der kommer ud af det, og hvordan 

det påvirker klubbens deltagelse i 
SDF’s næste landskonkurrence. Det 
er nu i den mørke tid, det er på tide 
at gå i gang med nogle nye kreatio-
ner i de nye kategorier. Held & lykke! 
 
Jørgen 



Hvad skal vi med mørkekammeret? 
 Bestyrelsen har diskuteret hvordan vi kan få bedre plads i klublokalet, når vi 
er rigtig mange til klubaften, fx når vi har gæster på besøg eller bedømmelse. 
Det er godt og glædeligt, at vi er så mange, men i nogle områder af lokalet er 
man nødt til at sidde på skødet af hinanden. 
 
 En af måderne til at få albuerum på er ved at fjerne reolerne med bøger og 
blade fra klublokalet og stille dem ind i mørkekammeret. Ved samme lejlighed 
skulle mørkekammeret så møbleres om, så det holder op med at være mør-
kekammer og bliver bedre egnet til opbevaringsrum, hvor vi kan have forstør-
relser, alle mulige forskellige materialer og øl & vand stående. 
 
 Det er en stor beslutning at nedlægge mørkekammeret – især for en foto-
klub. Derfor vil vi gerne høre hvad alle medlemmerne synes om planen, og 
om der er andre og bedre måder at løse pladsproblemerne på. 
 
 Vi er også interesseret i at høre hvilket af forstørrelsesapparaterne, vi i så 
fald skal beholde (i kaffekøkkenet, til brug i nødstilfælde), og hvad vi skal stille 
op med de 2 – 3 overskydende apparater. Er der nogen, der er interesseret i 
at overtage dem (til en symbolsk betaling til glæde for klubkassen), eller ken-
der nogen en ungdomsskole eller tilsvarende, som har brug for et godt appa-
ratur?  
 
 Lad et par ord falde om det, og lad os snakke om det i klubben igennem for-
året. 



 
  
 
 
 
 
 

Lav dit eget digitale billede. 
 
I januar får alle interesserede udleveret en fil. Den 21. marts viser vi hvad vi 
har fået ud af nedenstående. 
 
 Nu har vi adskillige gange hørt og set hvor flotte digitale billeder ”Dorf” kan 
lave , nu er det tid til at prøve selv ! 
 
 Alle deltagere får udleveret et digitalt billede, ud fra dette skal man så lave : 

·        Et farvebillede, hvor det er kælet for detaljerne, så det fremstår så 
flot / perfekt som muligt; 

·        Et monokromt billede; 
·        Et kreativt billede, hvor man har været i gang med at lege med for-

skellige filtre mv.. 
 
 Det færdige resultat på digital form medbringes, så vi på PC´en kan se, hvad 
der er kommet ud af anstrengelserne. Vi kan så lære af hinanden og få svar 
på egne problemer. 

Point Monocrome 

89 Michael Rønsdorf 

86 Jesper Plambech 

78 Tommy Martens 

61 Ole Stormholt 

57 Tage Christiansen 

25 Martin Rosager 

22 Susanne Sørensen 

14 Joan Olsen 

Point Farvepapir 

89 Jesper Plambech 

84 Michael Rønsdorf 

69 Tage Christiansen 

61 Lise Aagaard 

58 Tommy Martens 

46 Martin Rosager 

39 Jørgen Jakobsen 

36 Susanne Sørensen 

31 Ole Stormholt 

20 Ove Bent Hansen 

20 Joan Olsen 

17 Laurits A Hansen 

23 Laurits A Hansen 

54 Jørgen Jakobsen  Glas 1 MC 

1 Michael Rønsdorf 

2 Jesper Plambech 

3 Ole Stormholt 

4 Laurits A Hansen 

5 Michael Rønsdorf 

Stilling efter 2. runde 

 Glas 2 MC 

1 Tommy Martens 

2 Tommy Martens 

3 Michael Rønsdorf 

4 Jesper Plambech 

5 Jesper Plambech 

 Glas 1 FP 

1 Jesper Plambech 

2 Tage Christiansen 

3 Jesper Plambech 

4 Martin Rosager 

5 Jesper Plambech 

 Glas 2 FP 

1 Michael Rønsdorf 

2 Tommy Martens 

3 Jørgen Jakobsen 

4 Lise Aagaard 

5 Michael Rønsdorf 



Program forår / sommer 2006: 
 
 3. januar 2006: Gode gammeldags lyddias 
Vi starter det nye år med et gensyn af de rigtige, gammeldags lyddias fra før 
verden blev digital. Uwe har taget hele apparaturet med, og vil stå for forevis-
ningen af et udvalg af de gode, gamle serier. Der bliver sikkert tale om flere 
rørende gensyn, men der er også både gode oplevelser og inspiration at hen-
te i lyddias’serne. I aften er der både billeder og lyde på lærredet. 
Husk: aflevere til ”Sund & Bælt”, husk tilmeldig til spisning i klubben 
 
 10. januar: Jesper viser billeder fra Egypten 
Jesper har nu været i Egypten flere gange, og vil i aften vise os nogle af de 
billeder, han har fået ud af det. For at sætte den rigtige stemning, har han 
tilbudt at arrangere noget egyptisk mad, som vi spiser inden der kommer bil-
leder på lærredet. Stærke billeder og krydret mad fra et af de varme lande. 
HUSK: aflevere papirbilleder til Region Nord. 
 
 17. januar: Lyd til lyddias 
I aften vil Jørgen og Jesper på skift fortælle om lyden til lyddias. Både om 
hvordan man gør med et lyd-editeringsprogram, og hvordan man finder frem 
til egnede lyde. Hvad betyder lyden for lyddias, hvordan påvirker lyden det, vi 
ser, og kan en god lyd redde en samling ringe billeder? 
 
 24. januar: Bedømmelse af klubkonkurrence - glas nr. 3 
Så er det tid til sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser på de nye, flotte bil-
leder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren 
oplevet vores billeder, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de 
dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Tegner der sig mon-
stro et billede af, hvem der bliver årets fotograf?  
HUSK: aflevering af billeder til glas 4. 
 
 Onsdag den 25. januar: Bedømmelse i Region Nord – Dias, det er Foto-
klubben Gråtonerne der afholder denne bedømmelse som foregår i Vester-
bros Kulturhus, 3. sal, Lyrskovsgade 4, København V. 
 
 31. januar: Besøg af maleren Mathias Braun 
I aften får klubben besøg af maleren Mathias Braun. Han og hans billeder var 
på besøg for et par år siden, og de, der kan huske så langt tilbage, erindrer 
en fantastisk billedaften. Nu kommer han og viser både ældre og nyere bille-
der, og fortæller om hvordan man skaber billeder, når man er maler. Hvis ti-
den tillader det, vil Mathias også kommentere et par af vores egne billeder. 
Så tag dit skarpeste billedsyn og måske et par billeder med. 
HUSK: aftale hvem der hænger billeder op på torsdag. 



 Torsdag 2. februar: Hænge billeder op i Herlev Bibliotek 
Vi hænger et udvalg af billederne fra den Den Nationale 2005 op i Herlev Bib-
liotek. 
 
 7. februar: Dorf fortæller endnu mere om digital billedbehandling – del II 
Dorf er atter på pletten og fortæller videre om digitale billeder og hvordan 
man gør med dem. Måske har du misset en af hans tidligere optrædener, 
måske er du en af os der skal have tingene at vide mere end én gang, eller 
måske er du kommet så langt med digitalteknikkerne, at du virkelig er rendt 
ind i problemer. Uanset hvad der er sket, så vil Dorf give et par friske og funk-
tionelle fiduser til at klare ærterne. Tag evt. et par digitale billeder med som 
Dorf kan ondulere til uigenkendelighed. 
 
 Lørdag 11. februar: Fernisering af ”Sund & Bælt” på Elværket i Frede-
rikssund 
Det er den festlige åbning af den store udstilling af sjællands bedste billeder, 
som sker her. Ud over de imponerende billeder kan du møde fotovennerne 
fra de andre klubber. Sted: Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund, med vel-
komst kl. 12.00 
 
 14. februar: Jesper viser naturbilleder 
Jesper viser et beskedent uddrag af sine naturbilleder og fortæller om hvor-
dan han har gjort. En af hemmelighederne er jo at stå tidligt op, en anden at 
vide hvad man sigter på, og sådan kan man blive ved. Han tager for resten 
nogle rigtig flotte billeder, så der bliver helt klart noget for øjnene. 
HUSK: aflevering af billeder til Region Nord, Portfolie 

 
 Onsdag 22. februar: Besøg på Louisiana – fotografier af Brassaï 
Aftenens møde er forlagt til det nordsjællandske kunstmuseum. Vi mødes 
udenfor indgangen kl. 19.30, og efter at have betalt ved indgangen ser vi de 
spændende og meget anderledes sort/hvide billeder fra bylivet i Paris 
(hjemme fra Paris). Kom og få noget inspiration til at lave anderledes og stær-
ke billeder. 
 
 28. februar: Duel med Frederikssund Fotoklub - Natur 
Vi har udfordret Frederikssund i papirbilleder med emne ”Natur” efter SDF’s 
definition. Tag et par af dine allerflotteste naturbilleder (som overholder defini-
tionen!) med i aften, så vi kan få en stærk samling. Vi har vundet over Frede-
rikssunderne før, og i aften gør vi det igen. Husk tudehorn og klaphat – det 
bli’r vildt! 
 
 
 
 



 Onsdag den 1. marts: Bedømmelse i Region Nord – 2. papirbilleder  
På denne onsdag aften bedømmes Region Nord konkurrencen i papirbilleder, 
det sker i Pejsestuen, Skovlunde Kirke, Lundebjerggårdsvej 1, Skovlunde, det 
er Skovlunde Fotoklub som står for dette arrangement. Konkurrencen går ud 
på at farvede og sort/hvide billeder er bedømt under ét. Kom og hør hvad 
dommeren har fået ud af det. Vi skal se en masse billeder, gratulere de heldi-
ge vindere og hygge os med fotovennerne fra de andre klubber i regionen.  
 
 7. marts: Bedømmelse af klubkonkurrence – glas 4 
Så sker det. I aften ser vi, hvem der i år kan smykke sig med titlen ”Årets Fo-
tograf”, for nu er det årets sidste glaskonkurrence, der bliver afgjort. Ud over 
selve konkurrencen er der udsigt til flotte billeder på tavlen, og til dommerens 
gode og kreative kommentarer til vores billeder. 
Husk: Aflevering af ”Årets billede” og ”Kreativ” og ”Serie” 
 
 14. marts: Gæst: Niels Dejgaard viser billeder 
Niels Dejgaard kommer forbi klubben og viser et skønsomt udvalg af sine 
lysbilleder, hvor han har fotograferet mennesker i storbyen med skjult kamera 
(candid), dokumentarfoto og ind imellem også portrætter. Hvad skal vi se? 
Kom og oplev, hvad lysbilleder også kan bruges til – det er sjældent vi ser 
den slags! 
 
 21. marts: Hjemmeopgave – visning af digitale billeder 
I januar fik vi alle sammen udleveret et digitalt billede til en hjemmeopgave. 
Ud fra den samme billedfil skal vi alle sammen lave: ét sort/hvidt billede, et 
farvebillede og et kreativt billede.  
 
 I aften ser vi, hvad der er kommet ud af det, og hører om hvordan det dog er 
sket. Hvor forskellige billeder kan man lave fra det samme udgangspunkt, og 
hvad for ét bliver flottest? Er der nogen smarte måder, som er smartere end 
andre at gøre det på??  
 
 28. marts: Laurits viser lår 
- men heldigvis ikke sine egne. Han overtager lærredet og viser cykelbilleder 
fra både Tour de France (hjemme i Paris) og tøserunden, som vist plejer at 
blive afviklet i sommerregn. Det er ikke så tit vi ser billeder med sport og fart, 
men i aften får du chancen. 
 
 Mandag 3. april: Bedømmelse i Region Nord - Portfolie  
På denne mandag aften bedømmes Region Nord konkurrencen Portfolie, det 
sker i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovsgade 4, 3. sal, København V. Kom og hør 
hvad dommeren har fået ud af det. Vi skal se en masse billeder, gratulere de 
heldige vindere og hygge os med fotovennerne fra de andre klubber i regio-
nen.  



 4. april: Bedømmelse af ”Kreativ” og ”Serie” 
Klubben har skabt to nye kategorier i stedet for glaskonkurrencerne i dias, 
som er afgået. Kategorierne ”Kreativ” og ”serie” bliver for første gang bedømt 
i aften, så der er tale om en verdenshistorisk begivenhed. Kom og sæt dit 
fodaftryk i historiebøgerne, hør hvad dommeren har fået ud af specialiteterne, 
og se med dine egne øjne. 
 
 11. april: Ikke noget møde – paaskeferie  
 
 18. april: Kåring af årets billede 
Sæsonens billeder er nu blevet bedømt af 3 forskellige dommere. Vi ser hvor 
forskelligt de forskellige billedbedømmere kan se på de samme billeder, og 
kårer bagefter de heldige vindere - årets billede i henholdsvis sort/hvid og 
farvepapir. Det er sidste chance for at hilse på årets billeder inden vi pakker 
dem ned og sender dem til SDF. 
 
 25. april: Klargøring af billeder til SDF’s landskonkurrence  
Vi mærker, registrerer og klargør de billeder, som skal sendes ind til SDF’s 
landskonkurrence ”Den Nationale”, også kaldet DM i fotografering. Husk at 
klubben betaler for din deltagelse, så du skal bare lave billederne og huske at 
tage dem med i aften. 
HUSK: at tage de billeder med, du vil indlevere til Den Nationale 
 
 2. maj: Bytur – vi skal i havnen (NB: andet mødested) 
Jesper har planlagt en udflugt til et hemmeligt sted i Københavns Havn, hvor 
vi mødes og bagefter går ud og fotograferer det skumrende blå aftenlys – 
eller en flammende solnedgang over byens Tage. Nærmere detaljer følger, 
men find hellere stativet frem allerede nu, og bed om tørvejr. 
 
 6. – 7. maj: Besøg af Höganisserne 
I denne weekend får vi besøg af vores skånske venner, Höganisserne. Vi har 
planlagt en bytur med dem om lørdagen (mødested og –tid oplyses senere), 
hvor vi starter med et friluftsmåltid og følger op med en fodtur gennem fotoge-
ne dele af den rigtig gamle by. Bagefter får vi en tår kaffe og kører til Vange-
gaard, hvor der er middag og løjer og overnatning til engang i løbet af sønda-
gen. 
 
9. maj: Vi ser på lyddias 
Vi skal se på de skitser til nye lyddias, som er ved at blive lavet til SDF’s 
landskonkurrence. Der er arbejdet med serierne både på enkeltbasis og i 
grupper, og i aften får vi mulighed for at give gode råd, kommentarer og an-
dre bemærkninger, så serierne kan blive godt placeret, når det går løs til ok-
tober. Måske ikke kommer vi til at se et par af de ældre serier?  I aften er der 
både lyd og billeder i lokalet. 



16. maj: Besøg af Rune Hansen 
Vi havde besøg af fotografen Rune Hansen og hans imponerende billeder fra 
Kina i oktober, og nu har vi inviteret ham igen. Denne gang har han billeder 
med fra Armenien, hvor han har rejst flere gange. De af os, der oplevede Ru-
ne sidst, kan dårligt vente, og I andre er nødt til at komme og opleve de flotte-
ste rejsebilleder længe set.  
   
23. maj: Ordinær generalforsamling 2006 
Aftenen er afsat til generalforsamlingen. Indkaldelse og dagsorden står et 
eller andet sted i bladet. Kassereren uddeler en drink til alle fremmødte med-
lemmer, som ikke er i restance. Der er desuden lodtrækning om en god vin-
præmie blandt alle de, som har betalt et års kontingent forud. 
HUSK: at komme og stemme og gøre din indflydelse gældende! 
 
 30. maj: Der arbejdes på at få besøg af Rudy Hemmingsen 
Vi har fået selve Rudi til at komme og vise billeder. Nogle kan måske huske 
de imponerende undervandsbilleder, han udlånte til klubbens jubilæumsud-
stilling, andre har måske set nogle af hans storformat lysbilleder. Men der er 
ikke tvivl om, at det er billeder af allerhøjeste klasse, vi bliver præsenteret for. 
Nogle af de uafklarede spørgsmål er – er vi over eller under vandet; er det 
naturbilleder eller kreative eksperimenter – bruger Rudi digitale billeder for 
alvor? Kom og find ud af det! 
 
 6. juni: Dorf fortæller videre om digital billedbehandling – del II 
I aften er Dorf igen på plakaten med sine digitale teknikker, lommefiduser og 
snedige fifs. Det er chancen for alle os, der stadig har problemer med at få 
digitalerne til at gøre lige som vi havde forestillet os, til at få fundet ud af hvor-
dan det var vi skulle have gjort. Medbring et par digitale billeder eller et pro-
blem eller et spørgsmål, du har grublet over.  
 
 13. juni: Sommerafslutning i Dragør (NB: ændret mødested) 
Vi mødes ved iskiosken i Dragør Havn kl. 19.30 og nyder en kølig inden vi 
går ud i sommernatten og ser på både og flyvere, blankt vand og øvrige bil-
ledmæssige elementer, som byder sig til. Når vi har set nok, siger vi god 
sommer.  
 
SOMMERFERIE     SOMMERFERIE     SOMMERFERIE    SOMMERFERIE 
 
23. august: Første klubaften – vi ser feriebilleder 
Så er det tid igen til at mødes efter en lang sommerferie. Vi har genoptaget 
en gammel tradition med at have feriebilleder med i klubben, hvor vi viser 
dem til hinanden. Tag mindst 5 (og højest 20!) billeder med fra en eller anden 
ferie (småbilleder, forstørrelser, lysbilleder eller hvad som helst), og fortæl om 
ferien og billederne. Det behøver ikke lige at være sommerferien i år – vi er 
ikke alle samme så hurtige til at få lavet billeder! 



 29. august: Der arbejdes på at få Besøg – Ole Suszkiewicz  
Landets højest dekorerede (EFIAP/p, MSDF/b) og mest vindende fotograf 
behøver ikke nogen lang introduktion. Vi får ham på besøg i levende live 
sammen med en samling af hans kreative billeder, så vi kan nyde dem og 
måske få at vide hvordan han arbejder med dem og hvorfor. 
   
Søndag d. 3. september 
Billedræset Frederikssund Fotoklubs Fotorally – starter i Elværket kl. 10, men 
der er morgenkaffe (for de virkelig morgenfriske) allerede fra kl. 09. Fotorally-
et udkæmpes på både sort/hvid, farver og digitalt, så alle kan være med til 
den spændende dyst – kunstfoto på lånt tid. 
 
 5. september: Besøg af furier fra KFAK 
KFAK har gennem nogle år haft en tradition for meget kreative og dygtige 
kvindelige fotografer. Sidste års vinder i guld-eksperimental er ingen undta-
gelse, og i aften får vi mulighed for at hilse på Kirstine Pehrsson og også Bir-
git Olsen og (måske) yderligere en ”furie” fra den københavnske fotoklub. Der 
bliver både spændende og flotte billeder at se, og en rigtig billedsnak. 
HUSK: aflevering til sæsonens første klubkonkurrence, glas 1 
  
12. september: Portrætaften 
Laurits har taget flashudstyr med i klubben, og vi prøver at lægge lys og tage 
portrætter af hinanden og af evt. medbragte modeller. Er der nogen der kan 
huske de tricks vi hørte om hos Inge Aasmul? Er der nogen, som måske har 
endnu bedre ideer om hvordan det skal gøres? Eller er du en af dem som har 
gjort det ’forkert’ på så mange måder at det er tiden til at prøve forfra med 
lyslægningen? Det er i aften, der er mulighed for at tage vinderbilledet til sæ-
sonens portræt-konkurrence. 
 
19. september: Billeder fra det helt gamle København 
Lise har scannet en ny samling billeder fra hendes oldefar, fotografen Julius 
Aagaard, som levede og fotograferede i København i årene 1895 – 1910. Nu 
får vi andre en mulighed for at se endnu flere af de flotte, interessante og rø-
rende billeder, og undres over både motiverne og billedsynet fra lang tid in-
den Verden gik af Lave 
 
 26. september: Premiere på de nye lyddias 
I aften er der snigpremiere på de nye lyddias, som (forhåbentlig) er blevet 
færdige inden de skal stå deres prøve til SDF landsmødet i Aalborg. Men når 
nu grejet står der, kan vi jo ligeså godt tage et hyggeligt gensyn med et par af 
de gode, gamle serier. Der bliver farver, bevægelser og lyde i klubben i aften! 
 
 3. oktober: Bedømmelse af klubkonkurrence nr. 1 
I aften bliver sæsonens første glaskonkurrence bliver bedømt. Hvad synes 
dommeren om vores billeder, hvilke konstruktive kommentarer giver hun dem 
med på vejen, og hvem bliver aftenens heldige vindere?? Er der igen kommet 
nye talenter til fadet? Der er udsigt til flotte billeder på tavlen! 



Formand: 
Laurits A. Hansen 
Skibbyvejen 10 

4050 Skibby 
4752 8494 

lissi.og.laurits@sol.dk 

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@pc.dk 

Kasserer: 
Jørgen Jakobsen 
Glaciset 43 B 
2800 Lyngby 
4587 3567 
jj@mst.dk 

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

Næstformand/referent: 
Joan Olsen 
Valhøjs Allé 91, 8. dør 15 
2610 Rødovre 
2462 7275 
joan_olsen@hotmail.com 

Externe konkurrencer: 
Tage Christiansen 
Vingeager 4 
2600 Glostrup 
4363 1935 
tach@pc.dk 

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

Suppleant: 
Jesper Plambech 
Høje Gladsaxe 72, 1. tv. 
2860 Søborg 
3966 8775 
jpphoto@mail.tele.dk 

www.herlev.fotoklub.dk 


