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Udkigstønden
Så er der gået nok et kalenderår og
en halv fotosæson, og her midt i
snevinteren tager vi hul på forårs-
sæsonen. Hvis vi vender kikkerten
bagud, får vi først og fremmest øje
på SDF’s landsmøde, hvor klubben
skulle klare de praktiske ærter, og
jeg synes at vi klarede dem glim-
ragende. Det var et kæmpestort
arbejde for alle de involverede, men
det hele klappede og det meste af
det endda i første forsøg. Det er
længe siden, Den Nationale har
hængt så flot, både med hensyn til
lys og plads.

Ud over selvrosen har vi også haft
nogle rigtig gode klubaftener at glæ-
de os over. Vi har været på to ud-
flugter til henholdsvis Flakfortet i det
flotteste, klare sommervejr, og i
Bent Cramers atelier hvor vi foto-
graferede hinandens ansigter og
den tilkaldte model, Anne i blizlys
og blålys. Vi har taget hul på en
række af teknikaftener, hvor én af-
ten var afsat til sort/hvide billeder og
en anden til den helt grundlæggen-
de teknik, og vi har set billeder fra
flere af vores nye medlemmer –og
der var nogle rigtig spændende bil-
leder imellem! De garvede rotter får
kam til snudehårene, tyder det på.
Det lykkedes Frederikssund Foto-
klub at komme frem til duel med os
på et tidspunkt, hvor der ikke var
sne, og vi vandt over dem igen –
knebent, men klart. Nu har de dri-
stet sig til at udfordre os igen, men
mon vi behøver at sove med støv-
lerne på indtil vi har hevet nok en
sejr hjem?

Når vi kigger fremad, er der lagt op
til en masse aktiviteter i klubben og
dens omegn. Vi har inviteret usæd-
vanlig mange og usædvanlig spæn-
dende gæster til at komme og inspi-
rere os, én gæstestjerne pr. måned
fra nu og til juni. Se selv efter omme
i programmet og begynd at glæde
dig –jeg vil ikke fremhæve én frem
for en anden. Der er også planlagt
flere udflugter i foråret –den første
er til den svenske vildmark i Skära-
lid om ikke så længe, og vi håber på
sol og flot vejr. Så skal vi til Louisia-
na (i Humlebæk) og se på rigtig
kunst, en tur til Canada (i tankerne)
og se flotte feriebilleder, og i Smør-
og Fedtmosen (lige ved siden af
klubben) og se på sump og padder,
og til sidst hjem i Maries baghave (i
Bagsværd). Man skulle ikke tro det,
men ind imellem har vi fundet plads
til at fortsætte efterårets teknikem-
ner med en opfriskning af sidste
forårs workshops om HDR-teknik,
og en aften hvor vi ser på de mest
underlige mærkværdigheder.

Til sidst skal vi glæde os over, at
det strømmer ind med nye medlem-
mer i klubben, som vil berige vores
fællesskab og begejstre os med
deres billeder. Lige inden sommer-
lukningen meldte Ninna sig ind, og
efterfølgende har vi fået Bo, Rene
og Rasmus som medlemmer. Vel-
kommen til jer alle! Vi håber at I vil
finde jer godt til rette i klubben, og
at I vil lave nogle flotte billeder, som
vi kan have glæde af, både af at se
på og af at sende i duel mod Frede-
rikssund og ind til Den Nationale i
SDF.



GENERALFORSAMLING
tirsdag den 24. maj 2011

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub
tirsdag den 24. maj 2011 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 kommen-
de års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet.

Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på general-
forsamlingen 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 formanden
(Uwe Hess) og to bestyrelsesmedlemmer på valg (Laurits A.
Hansen og Palle Damm). Desuden skal der vælges to supplean-
ter til bestyrelsen, to revisorer og én revisorsuppleant.

Eventuelt.

Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Der
skal mindst være betalt kontingent for maj måned 2011.

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
2012.



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

Type Indlevering Bedømmelse Sted

Herlev FK. Glas 4 30. november 01. februar Herlev

Årets billede 01. februar 22. marts Herlev

Region Nord, serie 01. februar 05. april Damgårdshave

Duel med Frederikssund 01.. februar 03.februar Frederikssund

Region Nord, 2. papir 04. januar 24. februar Frederikssund

Herlev FK. Glas 1 12. april 07. juni Herlev

SDF 26. april Efteråret Århus

Herlev FK. Glas 2 23. august 04. oktober Herlev

Samlet efter glas 3, fp.

92 Philip Oest-Møller

92 Søren Andersen

85 Laurits A Hansen

83 Jørgen Jakobsen

66 Carsten Langkjær

60 Tage Christiansen

55 Marie Skjær

54 Palle Damm

30 Susanne Sørensen

16

16 Lise Aagaard

11 Finn Andersen

Uwe Hess

Samlet efter glas 3, mc.

94 Philip Oest-Møller

90 Laurits A Hansen

89 Søren Andersen

87 Tage Christiansen

82 Jørgen Jakobsen

48 Carsten Langkjær

22 Susanne Sørensen

22 Finn Andersen

1 Carsten Langkjær

2 Philip Oest-Møller

3 Philip Oest-Møller

4 Finn Andersen

5 Philip Oest-Møller

6 Philip Oest-Møller

7 Finn Andersen

Serie
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

Kreativ

Stil
lin

ge
r og

Stil
lin

ge
r og

Stil
lin

ge
r og

re
su

lta
te

r

re
su

lta
te

r

re
su

lta
te

r



Program forår-sommer 2011
25. januar –Besøg af en hemmelig gæst: Joe Steen
Nu løfter vi sløret for hvem aftenens gæst er. Det er gadefotografen
Joe Steen, som vil komme og vise sine billeder fra byens gader og
alle mulige andre steder, og desuden lægge op til en billedsnak.
Måske kommer vi ind på, om billeder absolut skal manipuleres for
at blive spændende, og på hvad forskellen er mellem fotografier og
kunst. Du kan se nogle af Joes billeder på http://www.phosee.dk/
user/43-joe
HUSK: aftale kørsel til Skäralid

lørdag 29. januar –Vintertur til Skäralid.
Uwe & Lise har i år arrangeret en vintertur til et af deres hemmelige
steder i det Sydlige Sverige, naturparken Skäralid (Söderåsens Na-
tionalpark). Afhængigt af vejrets luner er der dækket op til rimfrost i
grenene, sne og is eller brusende bæk. Men under alle omstændig-
heder er der både widescreen udsigt fra Kopperhatten og dunkel
underskov langs bækken. Kom og find ud af, hvad der er på pro-
grammet. Det aftales hvem der kører, hvor og hvornår man mødes,
og hvem der arrangerer fotovejret.

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



1. februar –Bedømmelse af glas 4
Det er nu det sker. Sæsonens sidste glaskonkurrence bliver be-
dømt, og det bliver afsløret hvem der bliver årets mest vindende
fotograf. Ud over væddeløbet er der også udsigt til nogen af klub-
bens flotteste billeder, og vi får sikkert også kløgtige kommentarer
fra dommeren.
HUSK: at aflevere billeder til Årets billede + aflevere billeder til
Region Nord serie
HUSK: aftale kørsel til Frederikssund

3. februar –Duel med Frederikssund; det er hos dem og med
emne! (NB: ændret dag og sted!)
Efter vores seneste sejr har Frederikssund igen taget handsken op
og udfordret os til nok en duel. Der vil nok blive sat et emne, men vi
ved endnu ikke hvilket –hvis der bliver ét. Men vi får igen brug for
at stille med et stærkt hold af gode, flotte og iøjnefaldende billeder,
så vi kan mule dem nok en gang. Herlev Rules –altid!!

lørdag 5. februar –reservedag for tur til Skäralid
- for at hvis vejret ikke var ordentligt i orden 29. januar

8. februar –Billeder til udenlandske saloner –besøg af Per Va-
lentin
I aften skal vi igen til udlandet. Det er ikke så mange af os, der sen-
der billeder til udenlandske saloner, men det kan vi gøre noget ved
nu. Per kommer og fortæller om, hvordan man gør –det med at
sende og betale er ikke så svært endda. Måske afslører han også,
hvordan han laver sine billeder, så han får dem antaget vidt og
bredt.
HUSK: aftale fælles kørsel til Louisiana

15. februar –Kunsttur til Louisiana (NB: ændret sted, og lidt tidli-
gere)
Vi mødes ved hovedindgangen til Louisiana kl. 19.00 og går ind og
ser på Den Store Kunst, så vi kan få noget inspiration til de billeder,
vi hver især nørkler med her i vintermørket.

22. februar –Teknikaften 3: HDR
Sidste forår havde Philip arrangerer to fantastiske workshops om
HDR-teknikken og hvad den kan gøre ved billederne. I aften holder
han en teknikaften med et sammendrag af de to workshops for de,
der missede chancen sidste år, og hvor også vi, der var med, kan få
genopfrisket nogle af fiffene.



torsdag 24. februar –Region Nord bedømmelse, papir 2, Frede-
rikssund
Region Nord’s anden årlige konkurrence i papirbilleder (sort/hvid,
farvet eller monochrome) er nu bedømt, og dommeren præsenterer
sine favoritter og kommenterer dem. Samtidig er det en god lejlig-
hed til at mødes med dem fra alle de andre fotoklubber i området og
få en billedsnak,

1. marts –Billeder fra Canada
Tage og Susanne har været i Canada, endda flere gange. I aften
viser de et udvalg af deres bedste billeder fra det store land. Til at
ledsage de flotte billeder laver vi pandekager med ahornsirup, så vi
kommer rigtig i stemning.

8. marts –Besøg af Søren Thomassen
Nok en spændende gæst i klubben. Aftenens gueststar er reporta-
gefotografen Søren Thomassen, der hovedsagelig laver sort/hvide
billeder og bruger med gammeldags film, men til gengæld skaber
billeder af adskillige slagse. Gadefoto, reportage og mange forskel-
lige eksperimenter. Nogle husker ham desuden som velsmurt dom-
mer ved landsmødekonkurrencen i oktober. Se nogle af hans bille-
der på http://www.thomassenphoto.dk og http://www.phosee.dk/
user/1413-soeren-thomassen

15. marts –Teknikaften 4: mærkelige billeder og sjove teknik-
ker
I aften slår vi gækken helt løs og ser på nogle forskellige teknikker,
der kan bruges til at lave underlige billeder med. Med de digitale
værktøjer er alt muligt, og det er kun den dårlige smag og døgnets
24 timer, der begrænser mulighederne. Måske kan du få et par fifs
til at lave det kreative billede, der lige suser ind på Den Nationale i
år? Philip fortæller om panoramabilleder og en gammel analog tek-
nik med Polaroid film, Carsten afslører hemmeligheden om sine
stregbilleder, og måske finder vi også ud af, hvordan man kan lave
runde billeder.

22. marts –bedømmelse af årets billede
I aften er det allersidste chance for at se billederne fra denne sæ-
son. Billederne er bedømt af tre forskellige dommere, og vi hører
hvor forskellige deres vurderinger er. Bagefter klapper vi af de gen-
nemsnitlige vindere og deres vinderbilleder. Til sidst giver vi hinan-
den gode råd om, hvilke af billederne der måske lige skal have én
tur mere i printeren, inden de skal sendes til Den Nationale.



29. marts –Lyddias inspiration
Vi ser nogle enkelte udvalgte lyddias fra nyere og gamle dage. Når
inspirationen topper, finder på nogle projekter, som vi vil arbejde
med og få klar til landsmødet i oktober. Vi finder sammen i grupper,
der vil arbejde med projekterne hen over sommeren.

5. april –bedømmelse Region Nord serie (ændret sted, sædvan-
lig tid)
I aften skal vi i byen til bedømmelse. Det er Region Nords konkur-
rence i ”Serie”, der er bedømt, vi skal se de udvalgte serier og be-
tages af hvad man kan få ud af at lave sammenhængende billeder i
stedet for bare ét vildskud. Det er fotoklubben i Damgårdshave, der
står for bedømmelsen, så det foregår i vestegnen et sted

12. april –besøg af Jesper Bo Jensen
Aftenens gæst Jesper Bo Jensen er kendt for sine meget bearbej-
dede, personlige og utroligt stemningsfulde billeder. Han brugte en
lille del af dem til at erobre flere diplomer og medaljer i de digitale
kategorier i Den Nationale, og fik alene herved samlet sammen til
en samlet 3. plads i DM i fotografi. Her ud over har han optrådt
over 6 sider i SDF-bladet Dansk Fotografi nr. 4/2010, og nu får vi
ham og hans billeder live i klubben! Du kan smugkigge nogle af
billederne på http://photo.net/photodb/member-photos?
user_id=2312195.
HUSK at aflevere billeder til Glas 1

19. april –tirsdag før påskeferien, ikke noget møde

26. april –klargøring af billeder til SDF
Aftenen er sat af til at lægge den allersidste hånd på de billeder,
som vi sender ind til SDF’s landskonkurrence Den Nationale. Husk
at klubben betaler for din deltagelse, du skal bare have billederne
med. Vi hjælpes med at registrere og gøre ved, og skulle du have
brug for hjælp med at skære en passepartout, klistre et billede or-
dentligt op og den slags, så finde rvi også ud af det.

3. maj –Besøg af Flemming Kirstein
Flemming Kirstein er et af de aktive medlemmer i Ølstykke Foto-
klub. I aften er han gæsteoptrædende i vores klub og viser et ud-
valg af de spændende billeder, som han arbejder med, og fortæller
om dem.



10. maj –Det helt fri billede –hvad er nu det?
Det er den mindst brugte kategori på udstillingen Den Nationale, og
derfor den nemmeste måde at hente point på. Det helt fri billede er
alt andet end et fladt billede, der kan hænge på væggen, og ofte
har det også en humoristisk vinkel. Jørgen har lavet flere frie bille-
der gennem årene, og har også høstet nogle medaljer. I aften viser
han eksempler både fra egen hånd og også nogle affotograferede
frie billeder fra de seneste landsmøder. Måske får du selv lyst til at
gå i gang med et frit billede; her kommer i hvert fald en bunke inspi-
ration og fifs.

17. maj –Fototur i Smør- & Fedtmosen (NB: ændret sted, og lidt
tidligere)
Vi har arrangeret flot vejr, og bruger klubaftenen til at se tusmørket
sænke sig over det flotte naturområde lige udenfor klublokalet. Vi
mødes på P-pladsen ved Kildegården kl. 19.00, og har opladte ka-
meraer, stativ og beklædning efter vejret med.

24. maj –Ordinær generalforsamling
Aftenen er afsat til fotoklubbens helt ordinære generalforsamling,
og du kan se indkaldelse og dagsorden et eller andet sted i bladet
her. Kassereren uddeler en drink til alle de fremmødte medlemmer,
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 gælden-
de!

31. maj –Besøg af Gitte Müller –portrætter og lyslægning
Sæsonens sidste gæst, men sikke én! Det er årets danmarksme-
ster, den både meget produktive og utroligt vindende fotograf Gitte
Müller, der besøger os med et udvalg af sine billeder. Ud over at
vise et udvalg af sine smukke og meget personlige portrætfotos vil
hun også fortælle lidt om hvordan man gør, både med personerne
og lyslægningen. Gitte var dommer i vores portrætkonkurrence tidli-
gere i sæsonen, og hun afleverede allerede den gang en både ind-
levet og engageret kritik af vores billeder, så vi glæder os til at høre
og se mere fra hende.

7. juni –Bedømmelse af Glas 1
I aften får vi resultatet af sæsonens allerførste glaskonkurrence –
inden sommerferien. Så skal vi høre dommerens kommentarer og
forslag til forbedringer, og hvad hun har fået ud af at være sammen
med vores billeder. Og vi skal køre sæsonens allerførste etapevin-
dere, der får lov hver at få et lille glas med hjem på sommerferie.



14. juni –Sommerudflugt til Maries baghave (NB: ændret møde-
sted)
Sommerafslutningen er i år henlagt til Maries have og hønsegård.
Nu kan vi få at se, hvor Marie har hentet inspiration og motiver til
sine mange flotte billeder, og måske selv prøve kræfter med idyllen
omkring Bagsværds ældste hus. Vi planlægger godt vejr og tager
kaffe og tilbehør med, så vi kan tage ordentligt afsked med hinan-
den inden sommerpausen.

- - sommerferiepause - -

16. august –Så til søs (NB: ændret mødested og måske også tid)
Vi starter sæsonen med en sejltur i Københavns Havn. Vi aftaler
inden sommerferiepausen, om det bliver i lejede motorbåde fra båd-
udlejningen ved Fisketorvet, eller om vi tager en omstigning med
Havnebussen. Vi har også aftalt mødested og –tid, så det er bare at
gå om bord og få taget nogle billeder af København fra vandsiden.

23. august –Vi ser på billeder fra sæsonens udflugter
I stedet for de traditionelle feriebilleder ser vi på de billeder, som vi
hver især har fået ud af sæsonens fototure. Det er både fra sidste
sommers tur til Flakfortet, snebilleder fra vinterturen til Skäralid, og
måske er der nogen der er klar med billeder fra Smør- og Fedtmo-
sen. Vi vil atter en gang undres over, hvor forskellige billeder, der
kommer ud af at fotografere de samme motiver.
Husk at aflevere billeder til Glas 2

30. august –Billeder jeg gerne ville have taget
Du har garanteret et eller nogle få idealbilleder, som har inspireret
eller ansporet dig til at fotografere på en anden måde. Måske på en
udstilling, i en bog eller et blad. I aften skal vi udveksle vores idoler.
Vi tager hver især et par billeder med, som vi gerne selv ville have
taget, og fortæller de andre om hvorfor netop det er et ønskebillede.
Det kan være affotograferede fra bøger eller blade, eller kopieret fra
nettet; og de medbringes på en USB pind.

- så er der ikke planlagt længere, men 4. oktober bedømmes Glas 2



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:
Joan Olsen
Valhøjs Allé 91, 8. dør 15
2610 Rødovre
41613302
jolsen63@gmail.com

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

Bestyrelsesmedlem:
Palle Damm
Stadionvej 73, 1. th.
2600 Glostrup
4345 3060
bidamm@gmail.com

Suppleant:
Peter Jensen-Bech
Værebrovej 2, 5. sal lej. 1
2880 Bagsværd
4449 4219
peter@jensen-bech.dk

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

Postgiro: (reg. nr. 1551) 403 3698

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 tc@tagec.dk

www.herlev.fotoklub.dk



Foto: Carsten Langkjær

”Januar 2011”

Bagsiden


