
21 - 22 KLUBBLAD Nr. 2 

HERLEV FOTOKLUB 

1. plads, glas 2, papir ” Alt det vi deler” af  Preben J Madsen 
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Godt nytår til alle 
ombord! Tillykke 
til alle gasterne 
med, at det er 
lykkedes os at 
komme relativt 
ubeskadiget 
igennem et no-
get forstyrret år. 
Nogen gange, da 
det var sommer, 
var den skræk-
kelige pest lige-
som forsvundet, 
men for nylig 
kom den tilbage 

igen, alligevel er der alligevel 
ikke brudt nævneværdig panik 
ud. 
Vi har ellers været på flere dejli-
ge ture siden sidst, kan vi se i 
bakspejlet. Lige inden vi lukkede 
for sommeren var vi på en im-
proviseret tur til Nordhavnstip-
pen, hvor vi så de farvestrålende 
huse i flot lys og hilste på den 
hemmelige kæmpe Kaptajn Nal-
le, og til sommerafslutning var vi 
på en dejlig tur til Amagers syd-
vestpynt. Da vi lukkede op igen, 
var vi på Bakken, og også denne 
gang var vejret med os. Lidt se-
nere var vi på Christianshavn, 
hvor vi fandt et meget charme-
rende gårdrum mens der var lidt 
lys tilbage, og senere var der 
farvede lys, der spejlede sig i 
kanalen og til allersidst øl oven 
visse vande. Ud over alle turene 
fik vi også lavet en flot udstilling i 
Måløv, som vi fik ferniseret og 

åbnet med indtil flere gæster fra 
andre klubber. Vi har også haft 
besøg ombord, Katrin Lacart 
viste os spændende og stem-
ningsfulde billeder fra forladte 
bygninger rundt om i verden, og 
Kaptajn Carlsen fra nedre dæk 
kom og fortalte, hvor smart man 
kan justere sine billeder i RAW-
konverteren. RAW-food styrer for 
vildt. Bjarne Hyldgaard var på 
virtuelt besøg, for han sad i Aal-
borg og viste sine imponerende 
billeder frem på vores store TV, 
mens vi sad omkring en skild-
padde – næsten som i de gamle 
ZOOM-dage. 
Når vi drejer os omkring og kig-
ger i sejlretningen, ser det umid-
delbart ud til, at vi kan fortsætte 
med vores sædvanlige aktiviteter 
ombord. Vi skal have rigtig le-
vende mennesker på besøg, vi 
får rigtige dommere til at komme 
og bedømme vores billeder, og 
vi får to gange besøg fra frem-
mede fartøjer. Første gang er 
det Frederikssund, der kommer, 
fordi vi vil have revanche (og 
ikke et ord mere om det). Anden 
gang er det Ølstykke, der kom-
mer, fordi vi skal bedømme hin-
andens billedmapper. Vi skal 
også på landlov et par gange ind 
til den store by, og som sommer-
afslutning skal vi helt til Louisia-
na og se den store kunst.  
Siden sidste mønstring har vi 
sagt farvel til hele 7 gaster. Pia 
og Hans vil godt holde en pause 
med klubben, vores nye medlem 
Jens Christensen ville alligevel 
ikke være medlem, og både Car-

Udkigstønden 
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sten Borregaard og Carsten 
Langkjær har meldt sig ud. Vo-
res ene passive medlem, Janne, 
og Paul Korsgaard har også for-
ladt skuden. Men vi har også 
fået et nyt, aktivt medlem, vel-

kommen ombord til Sten 
Rehmeier. Vi håber, at du finder 
dig godt til rette her, og vi ser 
frem til at se flere spændende og 
flotte billeder fra dig.  

Generalforsamling  

tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19:30 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub 
tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19.30 i klublokalet. Husk at bruge 
håndsprit (eller håndvask) ved ankomsten, og hvis man forlader 
lokalet når forsamlingen er slut. Dagsorden ifølge lovene: 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Beretning. Formanden aflægger beretning om årets begivenhe-

der. Herefter aflægger billedsekretæren beretning og overræk-
ker præmierne for årets billede og årets fotograf. Og printerens 
vicevært aflægger beretning om printerens drift og økonomi. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kom-

mende års kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde det nu-
værende kontingent på 55 kr./md. 

 
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på gene-

ralforsamlingen skal ifølge vedtægternes § 9 stk. 3 fremsættes 
skriftligt og skal være formanden i hænde senest den 7. april. 

 
5. Valg af bestyrelse m.v. i henhold til § 5 stk. 1 - 3. I år er kassere-

ren (Jørgen Jakobsen) og ét bestyrelsesmedlem på valg (Alf 
Aagaard). Desuden skal der vælges to suppleanter til bestyrel-
sen, to revisorer og én revisorsuppleant. 

 
6. Eventuelt. 

Herlev Fotoklub, et godt sted at være. 
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Tages pralehjørne 

Nej, ikke nu igen igen, ja sådan er det, når man er redaktør, så kan 
man jo frit prale af sine præstationer. 
Trods min nedsatte aktivitet i internationale konkurrencer, kommer 
der alligevel af og til resultater ind. 
En enkelt IAAP sølvmedalje i Photo Click Circuit i Albanien med bille-
de ”Red Seal”, som efterhånden har hentet en del præmier og anta-
gelser.  
I 6th Nordic Internationale Digital Circuit, fik billede ”Green leaf” en 
ICS HM Color, samme billede fik en RSF HM i Malmø Internationale. 

Den 09. december 2021, indløb så meddelelsen om at jeg har op-
nået den titel som jeg har arbejdet på i noget tid, nemlig EFIAP, det 
bliover også offentliggjort på SDF.dk 
Den 20. december 2021, fik jeg endnu en mail, at et af mine billeder 
”Three deer” er optaget i det som hedder FIAP cloud, dette bliver 
også offentliggjort på SDF.dk 
Man kan se billederne på http://collections.fiap.net klik herefter på 
den sorte firkant FIAP, og sæt hak i Denmark. 

 
 
Øverst 
”Green leaf” og 
”Red sail” 
 
 
Til venstre 
”Three deer” 
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Bidrag til Dropbox-mappen Udstillingsmappe efterlyses. Læg et 
par eller flere billeder i mappen - i sædvanligt klub-format (max 
1920x1080pix), med nogle flotte motiver, og som du i givet fald ville 
kunne printe i STORT format til brug for en udstilling, hvis vi er hel-
dige til at få besnakket et udstillingssted. Bestyrelsen har valgt at 
lave sådan en mappe i stedet for den trykte 'årsbog', som har spøgt 
i horisonten i noget tid uden at komme ud af skabet. 
 
God arbejdslyst! 
Bedste hilsener 
Jørgen 

Annonce  



6 

 

Tages Turist light 

Vordingborg, 28. juli 2021 
Denne gang var det Susanne som hav-
de planlagt turen. 
Vi skulle mødes hvor ”Sporet ved Ros-
næs” begyndte, da det måske var lidt 
kringlet at finde, kørte Susanne og jeg 

lidt tidlig hjemmefra, så vi kunne lede folk ned ad den rette vej, men 
da vi kom frem, havde de selv fundet vej, det var også en god be-
skrivelse Susanne havde lavet af mødestedet.  
 
Solen stod højt på himlen da vi begyndte på gåturen og vi havde 
kort over området i lommen, så det skulle være rimeligt nemt at 
finde rundt, men efter et stykke tid, var det måske ikke så nemt alli-
gevel, ruten var ikke så godt afmærket og vi måtte prøve os lidt 
frem.  
Vi nåede da ned til vandet og fik øje på både den nye og den gamle 
bro til Falster. På et tidspunkt skulle vi dreje ind i landet igen, her 
valgte vi en sti, som man ikke lige forventede var den rette sti, den 
var meget tæt tilgroet, der var et levende hegn til den ene side og 
en kornmark til den anden, men næste gang vi skulle dreje var der 
en pæl med en pil på, så vi var alligevel gået ned ad den rette sti. 
Inden vi nåede bilerne, kom der lidt regn ned fra himlen, det måtte 
der ellers ikke ifølge DMI, men regnvejret havde ikke hørt efter. 
 
Vi kørte herefter til Nordhavnen i Vordingborg og regnvejret var 
heldigvis forsvundet, selv om der hang en meget mørk sky på him-
len, den blev heldigvis deroppe. 
Efter madpakkerne var fortæret gik vi en tur op i Gåsetårnet og nød 
den gode udsigt, det var ikke de bedste trapper der var i tårnet, 
men vi kom da alle op og ned igen i god behold. 
Herefter begyndte vi på ”Gåsegangen” en tur gennem byen. Kirken, 
som vi kunne komme ind i, var højdepunktet, den var meget flot, 
Susanne fortalte lidt om byen efterhånden som vi kom frem og vi 
endte på Algade, (som hovedgaden hedder i mange provinsbyer) 
for enden af gaden blev der indkøbt is i en dertil indrettet butik, vi 
satte os udenfor og nød den. 
 
Vi gik tilbage til bilerne og sagde pænt tak og farvel for denne gang, 
det blev måske ikke til så mange billeder, men vi havde en dejlig 
tur, med frisk luft, motion og socialt samvær. 
 

En særlig tak til Susanne for planlægning og guidning af turen. 
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Billeder 
fra  
Vording-
borg. 
 

Tages Turist light 
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Tages Turist light 

Reersø, 19. august 2021 
 
Mødestedet i dag var havnen på Reersø, og det var klokken 10.00, 
solskin med skyer som lovet, dog med en kraftig vind, flot landskab 
på vejen dertil, bl.a. en allè af solsikker. 
 
Planen var at gå Dronningerunden, som var en tur rundt i byen og 
havnen. Jes foreslog i stedet at gå ud ad en lang tange ved hav-
nen, dette blev straks godkendt. Vi gik ud til enden af tangen, her 
havde vi vand på tre sider, en dejlig tur, hvor der blev taget en del 
billeder. 
 
Tilbage til bilerne, vi kørte ind i Reersø City, her fandt vi en p-plads, 
vi gik rundt i gaderne, så kirken og kroen, samt et lille udsalg med 
alt muligt. Det var efterhånden ved at være spisetid, men de havde 
glemt at sætte et bænk-/bord op i byen. Vi besluttede at køre tilba-
ge til havnen hvor madpakkerne blev åbnet på et bænk-/bord, som 
stod helt op af kajen, det var lige før at dem som sad med ryggen 
mod vandet, var vippet ned i vandet, men med tungen lige i mun-
den lykkedes det at fortære madpakkerne, det var kun Susannes 
pålæg der fløj af maden og ned i vandet. 
 
Herefter gik turen til Reersø Rev, der var p-plads rimelig tæt på, så 
ud af bilerne og så afsted, man kunne ikke lige lokaliserer revet, 
men der var nogle høje skrænter ned til vandet, som vi gik en god 
tur langs med og nød naturen. 
 
Vi nåede bilerne igen, her sagde vi pænt tak og farvel efter en dejlig 
dag. 
 
Den ene bil stoppede på hjemvejen på Dalby Rasteplads, da der 
her var et fugletårn, op i tårnet, så lidt fugle og så ellers videre 
hjem. 

Tak for en dejlig tur. 
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Tages Turist light 

Billeder fra 
Reersø 
 
 
 
 
 
 
Gåsegang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdens ende 
 
 
 
Nederst: 
Kirken og en 
skrænt 
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Tages Turist light 

Strødam Engsø mm., 24. september 2021 
 
Vi mødtes som sædvanlig kl. 10.00, denne gang ved Strødam Eng-
sø.  
 
Et sted jeg ikke selv havde været, så det var jeg lidt spændt på. 
 
Endnu et dejligt naturområde, med en sti langs søen og med flere 
steder hvor man kunne komme helt ned til søen, enten på en plat-
form eller et fugleskjul. For enden af søen løb Pøleåen ud af søen 
her kunne man komme lidt ind på ”marken” og der var også en 
bænk man kunne hvile sig lidt på inden vi gik tilbage. 
 
Solen kom da heldigvis frem en gang imellem, så vi fik set at den 
stadigvæk var der. 
 
Vi kørte videre til Solbjerg Engsø, som kun ligger få km. fra Strø-
dam Engsø, vi gik hen til søen, hvor der stod et bord/bænksystem, 
her satte vi os og tog madpakkerne frem, samtidig med at en flok 
viber landede, ikke langt derfra. 
 
Efter at frokosten var indtaget var opskriften den samme som forri-
ge sø, vi gik ned langs søen til den anden ende og tilbage igen, her 
var dog væsentlig mere liv af fugle, heste og mennesker. 
 
Vi sluttede ved bilerne og takkede af efter en dejlig tur, med frisk 
luft, udveksling af erfaring og en god snak. 

Fiskehejre              Gråand 
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Sønderjylland, Sort Sol,17-19 oktober 2021 

Stære ved Hassberger See 
 

Vi mødtes ved Kammerslusen i Ribe, kl. ca. 12.30.  
På markerne inden man når Kammerslusen, og på den anden side 
af diget, har vi ofte set store flokke af fugle, men i dag så vi kun en 
enkelt måge. Fuglekikkerne med deres lange teleskoper holdt fro-
kostpause, men der var heller ikke så meget at se efter, i det grå 
snusket vejr. 
 
Vi kørte videre til der hvor Låningsvejen fører over til Mandø, her 
var lidt mere fugleliv, ænder, gæs sølvhejre, mm. Lidt efter kom en 
flok fuglekikkere med teleskoperne fremme, men det varede ikke 
længe før de pakkede sammen og kørte videre. Et par mennesker 
med paraplyerne opslået, hvoraf den ene paraply var rød, gik ud ad 
Låningsvejen til de nåede vandet og vendte om. 
 
Vi satte kursen mod Rømø, over dæmningen og holdt på en P-
plads undervejs, vandet var helt stille det så flot ud og her var en 
del ænder og gæs både i vandet og i luften. 
Tiden gik og vi skulle være på kroen, så vi kunne komme med på 
Sort Sol turen, så vi kørte til Rømø og vendte om, med næsen mod 
Rudbøl Grænsekro. 
 
Vi mødtes udenfor kroen kl. 17.00 sammen med en masse andre 
der også skulle med på Sort Sol turen. For 3 år siden var det den 
gamle krofatter som stod for turen, han slog sin stok ned i bordet for 

Tages Turist light 
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Tages Turist light 

at få opmærksomhed og kunne derefter fortælle om stærene. I år 
var der andre boller på suppen, nu er det Jans Naturture som står 
for arrangementet, vi fulgte efter hans firehjuls trækker i vores egne 
biler, til der hvor stærene forventedes at overnatte. Sidst var det 
ved Aventoft, men denne gang var det ved Hassberger See. Det 
varede ikke længe før de første stære viste sig og derefter kom 
mange store flokke og slog sig ned i området og kameraerne klik-
kede lystigt, men det var også begyndt at regne, men vi blev der til 
alle stære var kommet og vi var blevet fugtige udvendig. Herefter 
var det tilbage til kroen hvor vi nød aftensmaden. 
 
Næste morgen stod vi op og kikkede ud på en grå og regnfuld mor-
gen, imens morgenmaden blev indtaget. Uwe havde arrangeret en 
tur til Sankt Peter-Ording syd for grænsen. Trods vejret som kun 
var blevet værre, blev bilen startet op og vi kørte syd på. Lidt før vi 
nåede frem, tittede solen igennem små huller i skyerne, så vi fik en 
dejlig dag i området. 
.  
Om aftenen kørte vi igen ud til Hassberger See, med sol på himlen 
og om muligt mange flere stære fik vi en god aften, ved at sende 
stærene til ro, det var tydeligt at høre, at stærene havde meget at 
fortælle hinanden, så vi kunne høre det helt over til os. Det eneste 
der manglede for at sætte prikken over i, var at der var kommet 
nogle rovfugle og jage lidt rundt med stærene, så vi havde fået en 
endnu bedre oplevelse, men stærene var nok glade for at rovfugle-
ne blev væk. 
Tilbage til en dejlig aftensmad, hvor vi skålede for en god oplevel-
sesrig dag. 
 
Næste morgen, var der morgenmad og vi sagde derefter pænt far-
vel og tak, Lise og Uwe kørte mod Sønderborg og derefter hjem. 
Susanne og jeg kørte til Marsk Tower og en tur op i tårnet, videre til 
Christiansfeld hvor vi skulle smage på honningkagerne og så ellers 
hjem, så vi kunne nå Fotoklubben om aftenen. 
 
Alt i alt en god tur. 
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Tages Turist light 

Skanør, Juleafslutning, 19. november. 
 
Vejrudsigten var ikke for lovende, men da vi først have sat bilen i 
gear og snuden mod Skanør, glimtede solen imellem skyerne, vi 
mødtes kl. 10.00.  
 
Vi gik en tur ned til havnen, men de fleste både var kommet på 
land, vi fortsatte langs stranden og de mange badehuse blev ivrigt 
fotograferet. Efter godt et par kilometer gik vi ind i landet, her ligger 
et flot naturområde (Flommen) med vand og land og lige udenfor er 
der en golfbane, så man skulle passe på ikke at få en kugle i nak-
ken.  
 
Vi nåede tilbage til bilerne, et lille stykke derfra fandt vi et godt 
bænk-bord, hvor vi alle kunne sidde, og madpakkerne kom frem. 
Da madpakkerne var tømt, tog Susanne kanelsnegle lignende små-
kager frem, som erstatning for Svenske Kanelbullar, de smagte 
godt og forsvandt hurtigt, det er lidt af en tradition at Susanne bager 
til juleafslutningen. 
 
Planen var at vi skulle køre ind til byen og se os omkring, bl.a. kir-
ken var på planen, vi talte om det, og da vejret stadigvæk var godt, 
besluttede vi at køre ud til fyret, herfra fortsatte vi med at gå ud til et 
fugletårn, så det blev til fyrtårn og fugletårn i stedet for kirketårn. 
 
Nu var det tid til Falsterbo Photo Art Museum, GPS’en blev indstil-
let, men med lidt omvej, nåede vi dertil. Vi blev godt modtaget og fik 
tildelt en guide, hvilke gjorde museumsturen mange gange bedre, 
da vi fik en masse at vide om mange af de flotte billeder, flot muse-
um. 
Da vi kom ud igen, var det ved at blive mørkt, så vi sagde pænt 
farvel og tak for i dag og satte næsen hjemefter. 
 
En dejlig tur at slutte året med, tak for i år, så må vi se hvad vi kan 
finde på i det nye år. 
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Resultater 

Eksperimentel 2021 
1. plads, ”Bjergsø” af Alf Aagaard (lettere beskåret TC) 
2. plads, ”Spøgelse i natten” af Lisbeth Frank 
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Resultater 

Natur 2021 
1. plads, ”Skægmejse” af Niels M Nielsen (lettere beskåret af TC) 
2. plads, ”Værløse Flyveplads” af Jes Jessen 
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Resultater 

83 Alf Aagaard 
74 Uwe Hess 

62 Børge Klit Johansen 
62 Tage Christiansen 
61 Lise Aagaard 
54 Niels M. Nielsen 
42 Preben Jul Madsen 
41 Søren D. Andersen 
38 Jørgen Jakobsen 

34 Niclas Jensen 
31 Lisbeth Frank 

21 Susanne Sørensen 
17 Jes Jessen 
04 Kirsten Friis 
  
  
  

  

78 Alf Aagaard 
65 Tage Christiansen 
62 Niels M. Nielsen 
58 Preben Jul Madsen 
54 Lisbeth Frank 
46 Ilse Lausten 
46 Jørgen Jakobsen 
35 Flemming Sørensen 
34 Jes Jessen 
30 Søren D. Andersen 
29 Børge Klit Johansen 
27 Steen Rehmeier 

26 Lasse T Nielsen 

19 Susanne Sørensen 

18 Kirsten Friis 

15 Preben H Presmann 
14 Carl Chr. Lauritsen 

  

G 
O 
D 
T 
 

G 
Å 
E 
T 

Resultat glas 1, papir  
01 Lise Aagaard 
02 Lise Aagaard 
03 Uwe Hess 
04 Uwe Hess 
05 Søren D. Andersen 
06 Børge Klit Johansen 

Resultat glas 1, digital  
01 Tage Christiansen 
02 Alf Aagaard 
03 Lasse T Nielsen                                                    
04 Ilse Lausten 
05 Børge Klit Johansen 
06 Søren D. Andersen 

Resultat efter glas 2 
papir. 

Resultat efter glas 2 
digital. 

Resultat glas 2, papir  
01 Preben Madsen 
02 Alf Aagaard 
03 Tage Christiansen 
04 Niels M Nielsen 
05 Alf Aagaard 
06 Alf Aagaard 

Resultat glas 2, digital  
01 Preben Madsen 
02 Steen Rehmeier 
03 Alf Aagaard 
04 Jørgen Jakobsen 
05 Alf Aagaard 
06 Lisbeth Frank 

2021/22 
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Region Nord                   Hjemmeside, https://rnfoto.dk 
I perioden 2021-22 
 
Papir 1, Herlev Fotoklub indleverede 6 billeder, Tage med 1 anta-
gelse ”Fjodenhus” 
 

Digital, Herlev Fotoklub indleverede 10 billeder, Susanne fik en 
flot 7. plads med ”Skovbundsromatik” og Niclas fik begge sine bil-
leder antaget, nemlig ”Læsø fiskerhytte i den blå time” og ”Solfald 
på kysten” 
 

I kampen om vandrepokalen, ligger vi nede på en 9. plads, det 
kræver flere deltagere og antagelser for vi kan komme højere op 
der hvor vi hører til. 

Resultater 

Herlev Fotoklub ”Eksperimental” 2021-22 
1. plads, ”Bjergsø” af Alf Aagaard 
2. plads, ”Spøgelse i natten” af Lisbeth Frank 
3. plads, ”Herlev st.” af Lisbeth Frank 
4. plads, ”Pose i regn” Lisbeth Frank 
5. plads, ”Forstærkede solstråler” af Susanne Sørensen  

Herlev Fotoklub ”Monochrom” 2021-22 
1. plads, ”CHP Jazz, bas” af Lisbeth Frank 
2. plads, ”Natarbejde” af Preben Madsen 
3. plads, ”Vandvarde” af Alf Aagaard 
4. plads, ”Oliekajen” Alf Aagaard 
5. plads, ”På kryds og tværs” af Preben Madsen  

Herlev Fotoklub ”Natur” 2021-22 
1. plads, ”Skægmejse” af Niels M Nielsen 
2. plads, ”Værløse Flyveplads” af Jes Jessen 
3. plads, ”Islandsk vandfald” af Tage Christiansen 
4. plads, ”Svaner over is” (Diplom) af Tage Christiansen 
5. plads, ”Klit med marehalm” af Susanne Sørensen  

Herlev Fotoklub ”Landskab” 2021-22 
1. plads, ”Aftentur” af Jes Jessen  
2. plads, ”Dyrehave sne” af Jørgen Jakobsen 
3. plads, ”Joekulsarlon.” af Tage Christiansen 
4. plads, ”Bodø” Preben Madsen 
5. plads, ”Solnedgang” af Alf Aagaard  
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Susanne Sørensen, Papir: 
”Snevejr”, Antaget. 
Væsener: 
”Vidskræmt væsen”, Sølv. 
”Skovbundsromantikere”, Di-
plom. 
”Flerhovedet Væsen”, Antaget. 
 
Søren D Andersen Papir: 
”Færøsk kontrast” , Antaget. 
”Mågeskrig”, Antaget. 
Digital: 
”Looking my way”, Antaget. 
 

Resultater 
Mellem Sund og Bælt 2021         
Tage Christiansen, Papir: 
”To mænd i Helligpeder”, Guld.  
”Grønt blad”, Bronze.  
”Tre Toppe”, Antaget. 
Digital: 
”Skyggedans” Antaget. 
Væsener: 
”Langarmet trold”, Guld. 
”Kamel”, Antaget. 
”Isbjørn”, Antaget. 
”Fugleben”, Antaget. 
 
Lasse T Nielsen , Digital: 
”Trappe” Diplom. 

Ekstra, SDF, Den Nationale, 2021 
Siden sidste klubblad er der indløbet endnu et resultat. 
Jørgen Jakobsen har så længe jeg husker været aktiv i først lyddi-
as og da det blev ændret til lyd/billede, fortsatte han her.  
Næsten hvert år har han fået præmieret eller antaget serier, dette 
lykkedes også i 2021, med hans flotte serier: 
4. plads med fælles dommerdiplom ”Bakken Åbner-2021” 
Antagelse med ”Højbo Revived-2021” 
Godt gået. 
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Konkurrencer 
Konkurrence  Indlevering Bedømmelse Sted 

Herlev: Glas 3 07. december 18. januar Herlev 

Portræt (papir) Serier
(digital) 

04. januar 15. februar Herlev 

Region Nord: Papir 2 1. februar 17. marts Borup Kulturhus 

Herlev: Glas 4 08. februar 15. marts Herlev 

Region Nord: serier 01. marts 26. april Fotoakrobaterne  
Fotoduel ”Frit emne” 08. marts 22. marts Frederikssund 

Årets billede 15. marts 19. april Herlev 

Store billeder 29. marts 10. maj Herlev 

SDF Den Nationale 30. april Efterår ???? 

Herlev: Glas 1 14. juni 23. august Herlev 

Frederikssunds Fotorally 3. september ???? Frederikssund 

    

    

Husk at deltage i klubbens konkurrencer og øvrige 
arrangementer. Du er med til at skabe Herlev Foto-

klub, uden dig ingen klub. 
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4. jan.: Billeddommer for en aften  
Allerede på årets første mødeaften skal du på arbejde, for i aften 
skal du selv være dommer. Vi har lånt en stak ’fremmede’ billeder, 
og de medlemmer, som vil prøve kræfter med at kommentere bille-
der, får en håndfuld udleveret og skal for åben skærm udvælge det 
bedste og fortælle hvorfor, det er bedre end de andre. Dommeren 
er dom, men hvor smart er du lige selv? 
HUSK: Aflevering af oploadede og evt. printede og monterede 
billeder til Portræt (papir) og Serier (digital). 
 
11. jan.: Billeder fra klubbens seneste ture 
Vi kigger på nogle af de fotografiske resultater, som vi hver især har 
fået ud af klubbens udflugter i den seneste, mere eller mindre Coro-
na-hærgede periode. Skal vi se billeder fra Carlsberg-kvarteret, fra 
Nordhavnstippen, fra Amagers Sydvestpynt eller fra Dyrehavsbak-
ken? Vi når nok ikke at se alle billeder fra alle de deltagende med-
lemmer, men tag en 10-15 stykker af dine bedste eller morsomste 
billeder med - enten på en USB-pind eller ved at oploade dem til 
klubbens Dropbox. 
 
18. jan.: Glas 3 bedømmelse 
I aften skal vi overvære afgørelsen af sæsonens tredje klubkonkur-
rence. Vi skal beundre de nye, flotte billeder, og høre hvad domme-
ren har fået ud af vores kreationer. Hvordan har dommeren oplevet 
vores værker, hvilke elementer lægger hun vægt på, og hvem er de 
dygtige fotografer, der scorer aftenens præmieglas? Kan vi mon 
allerede nu gætte på, hvem der vinder den samlede stilling i sæso-
nens pointræs? Find selv på flere spørgsmål. 
 
Torsdag, 20. jan.: Niels aften, tag billeder med på en USB pind 
eller læg dem op i Dropboxen til billedkritik. 
 
25. jan.: Efterkritik Glas 3 
Vi ser i aften på de billeder, som dommeren i tirsdags valgte ikke at 
antage som de 25 bedste – og måske et par stykker mere. For hver 
enkelt af billederne diskuterer vi, hvis autor er til stede, hvad der var 
autors mening med billedet, hvad der kunne forbedres ved billedet 
(hvis det skal bruges igen til Glas 4 den 8. feb.) – eller om det er 
dommeren der har taget fejl. 

Program for foråret 2022 

Endnu et godt blad fra redaktøren. 
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1. feb.: Hvorfor laver jeg den slags billeder, som jeg gør? 
På skift har Jes og Uwe scenen og forklarer, hvorfor de er kommet 
frem til at lave deres billeder sådan, som de nu er kommet til at gø-
re. Det er et ’in-house’ gæstebesøg, og vi ser frem til nogle spæn-
dende billeddiskussioner. 
NB: Aflevering af 2 billeder til Region Nord ’Papir-2’ - senest 7. 
feb. Husk, at klubben betaler 
 
8. feb.: Gæst i klubben – Jan Møller Hansen viser billeder fra 
Asien og Afrika 
I aften får vi besøg af en rigtig globetrotter med syn for både byer, 
mennesker og landskaber ude i den store verden. Du kan evt. se 
nogle af Jans billeder på hans Facebook-side: https://
www.facebook.com/janmolhan 
NB: Aflevering til den 4. og sidste af glaskonkurrencerne, regi-
streret og monteret 
 
15. feb.: Bedømmelse af Serier (digital) og Portræt (papir) 
Så er der igen bedømmelse, både af serier på digital-form og af 
portrætter på rigtigt papir. Vi får både udsigt til de flotte indleverede 
værker, som dommeren har valgt at antage, og til de levende og 
konstruktive kommentarer, som måske giver os svare på nogle af 
livets store spørgsmål: Skal billederne i en serie udgøre et forløb, 
eller skal de bare klæde hinanden? Skal der være øjenkontakt i et 
portræt, og kan man lave et portræt af andre end en gammel mand 
eller en ung pige?  
 
22. feb.: Billeder fra Tages Turist (Light) 
Tages Turist (Light) har været på fototure til rigtig mange hjørner af 
landet, og det er der kommet vældig mange gode billeder ud af. I 
aften ser vi på nogle af de bedste billeder, som autorerne har valgt 
at dele med os, og vi kommer nok også til at høre lidt fra deres op-
levelser på turene. 
NB: Hvis du vil vise nogle af dine billeder fra nogle af turene, 
så kan du enten oploade dem til en mappe i Dropbox, eller du 
kan tage dem med på en USB-pind. 
 
Torsdag 24. feb.: Printeraften 
 I aften skal der printes. Find dine billeder frem til de kommende 
konkurrencer eller til duellen mod Frederikssund, og læg dem i en 
mappe i Dropbox eller tag dem med på en USB-pind. Vi hjælper 
hinanden, og på tirsdag kan vi skære passepartout til billederne. 

01. feb. til 24. feb. 
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1. marts: Konkurrenceregler og skæring af passepartout 
Så er der skolestue og værksted i lokalet. Først skal vi høre om 
konkurrencereglerne, både hos os selv, hos Region Nord og i SDF, 
og vi hjælper hinanden med at af-mystificere de definitioner, der 
gælder for kategorierne landskab, natur, portræt, Photo-journalism 
og Photo-travel. Pyha. Så går vi i værkstedet og laver de flotteste 
passepartout’er med klubbens nye Logan C301-skærer. 
NB: Aflevering af én serie til Region Nord ’Serier’, skal videre 
til Regionen senest 7. marts. Bemærk – klubben betaler. 
 
8. marts: Vælge billeder til duellen mod Frederikssund 
Nu skal vi vælge de billeder, som ender med at blive det stærkeste 
hold til duellen 22. marts. Tag et sortiment af de flotteste billeder 
med kraftig signalvirkning og KaPow-effekt. Husk, at vi efter regler-
ne maksimalt kan vælge to billeder pr. autor, så vi skal alle mand af 
huse med stærke billeder. Der er ikke fast emne for duellen. 
 
15. marts: Bedømmelse af Glas 4 
Her kommer finalen! Sæsonens sidste glaskonkurrence ruller over 
lærredet / skærmen, og ud over de mange, flotte billeder og dom-
merens medlevende kommentarer, får vi også afsløret, hvem af 
deltagerne, der vinder hædersbeviset som ”Årets Fotograf”, og som 
får overrakt præmieglas til generalforsamlingen. 
NB: Aflevere til Årets Billede (4 billeder både digital og papir, 
som har deltaget i årets konkurrencer) 
 
Torsdag, 17. marts: Bedømmelse i Region Nord Foto ”Papir 2” 
– Borup Kulturhus  
I aften skal vi på langfart, helt ud til Borup. Konkurrencen ”Papir 2” 
bliver bedømt af naturfotografen Casper Krohn, og det foregår kl. 
19:30 i Borup Kulturhus på Møllevej 2 i 4140 Borup. Vi skal se de 
flotte billeder, som er antaget (projiceret op på stor skærm), og høre 
dommerens konstruktive bemærkninger til dem. Så bliver der pau-
se, hvor baren åbner og vi får mulighed for at mødes med vennerne 
 fra de andre klubber, og efter pausen kommer der et billedshow 
med alle de ikke-antagne billeder og musikledsagelse, hvorefter 
højdepunktet indtræffer – visning af de 10 præmierede billeder med 
dommerens gribende kommentarer og præmieoverrækkelse. Se 
evt. mere om Casper Krohn: 
https://casperkrohn.com 
 

01. mar. til 17. mar. 
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22. marts: DUEL Herlev vs. Frederikssund 
Så går det rigtigt løs i klubben. Husk klaphat, flag, båthorn og sikker-
hedssko, for det kan godt blive vildt. Det bliver en duel med frit em-
ne, hvor vi skal have revanche, genoprette balancen i livet og vise 
de besøgende hvor skabet skal stå. HERLEV RULES.  
 
Lørdag, 26. marts: Forudsat at corona situationen tillader, at vi kan 
og må tage til Sverige, besøger vi Pulken. Her ved månedsskiftet 
marts – april burde der være størst chance for at se mange traner. I 
det østlige Skåne ved Pulken lidt syd for Hammersøen ved Kristian-
stad raster hvert forår i slutningen af marts i tusindvis af traner (det 
gik dog galt 2018 pga. den sene frost). Man har her i en årrække 
fodret tranerne for at hindre dem i at fouragere på de nytilsåede 
marker. Dette betyder, at tranerne til ”ære” for os, der gerne vil ople-
ve dem, er samlet et sted. Inden for de seneste år har der nogle år 
været samlet mere end 5000 traner ved Pulken. 
 
29. marts: Besøg af Kim Skovsby – hvordan vælger jeg fotoap-
parat? 
I aften får vi besøg af Kim Skovsby fra Klub Key Point, som vil un-
derholde os med de nye trends inden for foto. Spejlløs eller spejlre-
flex? Full Frame, cropped eller 4 thirds?   
NB: Aflevere max 4 STORE billeder 
 
Lørdag, 2. april: Reservedag til turen til Pulken. 
 
5. april: Den gyldne time i Ørestaden  
Vi mødes på / foran Ørestad Station kl. 19:00 og trisser ud i aftenen 
for at finde og fotografere lysets virkning på de moderne byrum i 
mindre og større flokke og i forhåbentlig flot sollys. 
 
12. april – ikke klubaften, vi holder påskeferie  
 
19. april: Præsentation af Årets Billede, og valg af billeder til 
Ølstykke 
Nu har 3 forskellige fotografer gransket vores afleverede billeder og 
rangordnet dem. Så har Alf organiseret billederne, så vi kan se de 
tre forskellige vurderinger, og til sidst har han regnet gennemsnittet 
af de tre vurderinger. Så kan vi hylde årets gennemsnitligt bedste 
billede. Når det er overstået, så fylder vi tavlen med vores forslag til 
billeder til udlån til Ølstykke, og måske tillader tiden også, at vi kan 
             Fortsættes 

22. mar. til 19. apr. 
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hjælpe hinanden med at vælge de rigtige billeder til at sende ind til 
SDF. 
NB: Klargøring af billeder til Den Nationale (frist for registre-
ring og modtagelse 30. april) 
NB: Husk monterede billeder, til brug for bytning med Ølstykke 
 
26. april: NB. Andet mødested, Bedømmelse RegNord ’Serier’  
Det er sæsonens sidste arrangement med Region Nord Foto, og 
denne gang handler det om serier (3 til 6 billeder, som udgør en 
helhed). Det er Fotoakrobaterne, der står for arrangementet, så det 
foregår nok et sted i Vallensbæk. Der bliver igen mulighed for at 
nyde de flotte billeder / serier og for at mødes med vennerne fra de 
andre fotoklubber. 
 
3. maj: Besøg af Boe Yde Eriksen 
Så får vi igen besøg i klubben, denne gang af fotografen Boe Yde 
Eriksen fra Halsnæs Fotoklub. Han fotograferer blandt andet byg-
ninger og byrum i mere eller mindre forfald, og han bruger 
’gammeldags’ film, som han scanner og printer. Det er nogle meget 
fine og stemnings-fulde billeder, han får ud af det, og som vi kan 
glæde os meget til at opleve.  
 
10. maj: Bedømmelse af STORE billeder  
I aften kommer sæsonens sidste bedømmelse, denne gang af de 
store billeder, så der er højt til loftet og store armbevægelser. Må-
ske får vi svaret på, om store billeder er bedre til at vise store følel-
ser, eller om de bare kræver en større afstand ved betragtning? 
 
17. maj: Ordinær Generalforsamling  
Vi satser på, at vi kan gennemføre generalforsamlingen i klubloka-
let. Det begynder 19:30, og det er årets klubmæssige højdepunkt. 
Indkaldelsen og dagsorden står et andet sted i bladet. Kassereren 
uddeler efter traditionen en drink til alle fremmødte, som ikke er i 
restance. Desuden er der beretninger, hyldest af årets vindere og 
valg til bestyrelse med videre. Mød op og gør din indflydelse gæl-
dende! 
 
 

26. apr. til 17. maj. 

 

 

Husk at deltage 

 

 altid et godt 
 arrangement. 
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24. maj: Vi øver os i at kommentere billederne fra Ølstykke 
Vi har modtaget og uddelt billederne fra Ølstykke Fotoklub, og på 
næste tirsdag skal vi have fælles billedbedømmelse / kommente-
ring med dem. Derfor bruger vi aftenen til at øve os og hinanden i at 
give gode og konstruktive kommentarer til andre menneskers vær-
ker. Måske kan vi hjælpe hinanden med at få øje på noget i billedet 
– en skjult mening, en sjæl, eller bare en plet. 
 
31. maj: Fælles bedømmelse med Ølstykke Fotoklub 
Så kommer delegationen fra Ølstykke og besøger os sammen med 
den samling billeder, som de fik til låns tidligere på året. Vi skiftes til 
at trave op til tavlen og kommentere et billede, og svare på de 
spørgsmål, som uvægerligt vil opstå hos den, der har skabt det 
værk, som bliver kommenteret.  
 
7. juni: Udflugt til området ved Otto Busses Vej 
En aftentur til jernbaneområdet og de fine, gamle bygninger ved 
Otto Busses vej i den synkende sol. Vores mødested er ved Carls-
berg Station kl. 19:30, og herfra går vi over eller under sporene til 
’Den Gule By’ og fotograferer solblink i skinnerne og andre interes-
sante fænomener. 
 
14. juni: en gæst i klubben: reklamefotografen Per Kruse  
Per har været reklamefotograf gennem mange år og har vundet 
adskillige præmier for sine imponerende og meget kreative billeder. 
Mange af dem er skabt ved kreativ brug af Photoshop og uden skyl-
digt hensyn til den virkelige virkelighed. Kom og nyd de flotte bille-
der og bliv inspireret, se evt. hans hjemmeside www.kruse.dk.  
NB: Aflevere billeder til Glas 1-konkurrencen 
 
21. juni: Sommerafslutning på Louisiana m/ Diane Arbus 
Vi mødes ved indgangen til Louisiana kl. 19:30 og slår følge med 
de, som har medlemskort til museet, så de kan få rabat. Så myldrer 
vi ind og ser de spændende portrætter og gadebilleder i ægte sort/
hvid udførelse. 

24. maj. til 21. jun.  
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16. august: Skovtur i Lille Hareskov 
Vi mødes foran restaurant Skovlyst og går over vejen til den sø / 
mose, vi har taget så mange billeder af gennem årene (Store Bræn-
teljung). Nu indleder vi sæsonen med at tage endnu flere, og når vi 
har gået og fotograferet nok, så kan det tænkes, at vi mødes ved 
Skovlyst’s udendørs servering og nyder en kølig fadøl. 
 
23. august: Bedømmelse af Glas 1-konkurrencen 
Det er første bedømmelse af den nye sæsons billeder, der dukker 
op på skærmen i aften, ledsaget af dommerens konstruktive kom-
mentarer og hjælpsomme bemærkninger. 
 
30. august: Efterkritik af Glas 1-konkurrencen  
I aften ser vi så på de billeder, som ikke helt klarede det igennem 
dommerens bedømmelse sidste tirsdag. I aften hjælper vi hinanden 
med forslag til, hvordan du kunne hjælpe dit billede lidt bedre på vej 
til næste konkurrence. 

16. aug. til 30. aug. 

Endnu et godt program fra bestyrelsens hånd 
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Danske Bank, Reg.nr. 9570 konto nr.128 22 766  
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 
Tofteaasen 7 
2600Glostrup 
20 84 19 36 

e-mail tc@tagec.dk 

http://herlevfotoklub.dk 

Formand: Uwe Hess; Søvej 13; 2665 Vallensbæk Str. 
 4354 0325; uweoglise@mail.tele.dk 
 
Kasserer: Jørgen Jakobsen; Glaciset 43 B; 2800 Lyngby 
 5054 4487; birthejorgn@gmail.com 
 
Billedsekretær: Alf Aagaard; Myrholmen 47; 2760 Måløv 
 5043 4388: alfaagaard@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: Henning Gustafsson; Bjørnekær 5; 2760 Måløv 
 5090 3587; lhgustafsson@hotmail.com 

 
Bestyrelsesmedlem og  
printer-vicevært: Jes Jessen; Gavlbakken 12;  2730 Herlev  
 2913 1171; jes.b.jessen@gmail.com 
 
Suppleant: Jette Hansen; Egebjergvej 70; 2750 Ballerup 
 4477 1676; heksen.jette@gmail.com 
 
Suppleant: Flemming Sørensen; Lidsøvej 11;  2730 Herlev 
 4292 7486;  flemming.sor@gmail.com  

Bestyrelsen 



1. plads, glas 2, digital” Hurtig powernap” af  Preben J Madsen 

Bagsiden 

2. plads, glas 2, digital, ”Lys” af Steen Rehmeier 


