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HERLEV FOTOKLUB 

”Bladet” af Lasse Nielsen 
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Sikke en hvirvel-
vind, vi blev vik-
let ind i. Nu har 
den lagt sig no-
get, og udsigten 
er blevet mere 
klar. Det ser ud 
til, at vi kan be-
holde vores 
hjemhavn indtil 
videre, og så kan 
vi roligt kaste 
blikket fremad. 
Der er udsigt til 
en rigtig spæn-

dende sæson, som vi allerede 
har taget hul på med årets aller-
første gæst, der tog os en flot tur 
til de fleste egne af Jorden. Men 
der sejler mange flere gæster 
forbi klubben i løbet af foråret - 
først på ruten står naturfotogra-
fen (med mere) Michael Molter, 
skarpt forfulgt af pressefotogra-
fen (med meget mere) Joachim 
Adrian. Senere mødes vi med 
kunstfotografen (mv.) Janne 
Klerk, og hen sidst på sæsonen 
en hemmelig gæst.  
 
Vi skal også i fremmed havn et 
par gange, først til en blodig duel 
i Frederikssund (HERLEV 
RULES), og senere i al fredsom-
melighed til Ølstykke - begge 
gange sker anløbene om torsda-
gen. Og vi skal ud på nogle læn-
gere farter, tre gange ind til Kø-
benhavn og en gang over til Sve-
rige for at gøre et nyt forsøg på 
at se tranedans. Det skal der nok 

komme nogen gode billeder ud 
af - fugle eller ej.  
 
Der er udsigt til en vrimmel af 
dejlige bedømmelser, mange af 
dem kombineret med at vi selv 
giver kommentarer og gode råd 
til de ikke-antagne billeder på en 
senere aften med efterkritik. Til 
overflod får vi hele to gensyn 
med smagsdommerne, som gi-
ver hjælpsomme kommentarer til 
spritnye billeder. Alle de gode 
råd og anvisninger kan ikke und-
gå at give vores billeder endnu 
mere kvalitet, så de bliver place-
ret endnu bedre til SDF’s Den 
Nationale. Oven i hatten, så har 
vores samarbejde med Herlev 
Bibliotek ført til, at vi kan udstille 
en samling billeder omkring te-
maet ”Puls” i maj måned. Det 
bliver sjovt. 
 
I bakspejlet kan vi se et rigtig 
vellykket og godt arrangeret 
landsmøde i Tisvildeleje, hvor 
der var både udmærkelse (til Ta-
ge) og medaljer (til Jørgen) og 
udsigt til en masse flotte billeder. 
Vores egne billeder af ”Mørke” 
fyldte alle udstillingspladser i 
Herlev Bibliotek, og de tog sig 
også godt ud. Siden sidste møn-
string er der kommet hele tre nye 
gaster med - rigtig hjertelig vel-
kommen til Janne, Carsten og 
Flemming. Vi håber, at I finder jer 
godt til rette ombord, og vi glæ-
der os til at se en masse spæn-
dende billeder fra jer. 

Udkigstønden 
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Indkaldelse til Generalforsamling 

Herlev Fotoklub, et godt sted at være. 

 
GENERALFORSAMLING  

tirsdag den 22. maj 2018  
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub 
tirsdag den 22. maj 2018 kl. 20.00 i klublokalet. 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. 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kom-
mende års kontingent.  

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 et bestyrelsesmedlem på valg (Alf 
Aagaard). Desuden skal der vælges to suppleanter til bestyrel-
sen, 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 2018. Kassereren 
giver en øl eller vand til alle fremmødte medlemmer, som ikke er i 
restance.  
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 HFP på tur 

HFP på tur 
Herlev Fotoklubs Pensionister med flere, har været på en del for-
skellige ture. 
Tage har organiseret det på den måde at det tilstræbes at afholde 
en tur hvert 14. dag, på en almindelig hverdag, såfremt vejret tilla-
der det. Tage sender mail til alle dem som har et P i medlemslisten, 
plus dem som ønsker at blive orienteret, hvis du også ønsker at 
blive orienteret om turene, så send en mail til tc@tagec.dk.  
Tage har lavet en undersøgelse om hvilken ugedage de fleste kan 
deltage på, så hvis du også vil på listen, må du gerne skrive hvilke 
dage du eventuelt kan deltage på. 
Vi lagde ud med en tur til Københavns Havn, for at løse den opga-
ve klubben havde stillet i sidste blad. Herudover har det stået på en 
tur til Dyrehaven da hjortene var i brunst, efterårsfarver langs Møl-
leåen, naturområdet Vestamager med afslutning hos Flyvergrillen 
for at se den store Airbus A380 lette, også Solbjerg Engsø + omeg-
nen og Gilleleje Havn har stået for tur. Sidste tur i 2017 blev til Na-
turreservatet Gundsømagle Sø og Boserup skov. 

HFP i aktion på Vestamager, foto Tage 
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Tur til Christiansø i maj måned 2018 

Lasse og Tage arbejder på at arrangere en tur til Christiansø i den 
første halvdel af maj måned. Vi har tænkt os, at der skal være to 
overnatninger på Christiansø,  
Der er lidt udfordringer, hvis man tager derover med Ystad-Rønne, 
der er man nød til at tage en overnatning i Gudhjem, dagen før, 
båden til Christiansø sejler kl. 10.00, men der er også dejligt i Gud-
hjem.  
Man kan også sejle med Køge-Rønne, her skal man sejle fra Køge 
kl. 00.30 og er i Rønne kl. 06.00, herefter kan man nå til Gudhjem 
med en lokalbus inden kl. 10.00. 
Andre udfordringer kan være overnatningen på Christiansø, Gæst-
giveriet har 6 dobbeltværelser som også kan lejes som enkeltvæ-
relser. Herudover er der et gammelt fængsel hvor der er 5 celler 
der lejes ud (på vandrehjembasis) dem kan man tidligst leje en må-
ned før man kommer derover. Der findes også en campingplads. 
Nu kan man begynde at overveje om det er noget man har lyst til at 
deltage i, der vil komme flere oplysninger om datoer og priser i be-
gyndelsen af 2018. 

Christiansø, ikke så ringe et sted. 
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Fotomaraton i Höganäs 
Höganäs Fotoklubb, Fotomaraton 23. september, Vi var 4 fra Her-
lev fotoklub som deltog i Höganäs Fotoklub Fotomaraton. Vi mødte 
op kl. 09.00 til morgenkaffe med brød, herefter fik vi flg. emner ud-
delt: 1. Street photo, 2. Människan och bilen, 3. Båt/Brygga, 4. Ke-
ramik – gärna Höganäsanknytning, 5. Utsmyckning i Höganäs , 6. 
Strandfynd, 7. Ytterdörr, 8. Arkitektur, 9. Transportmedel – kommu-
nikation, 10. Höganäs – en typisk Höganäsbild, 11. Bild som visar 
startnummer. Billederne skulle tages i rækkefølge, kun et billede, 
ikke noget med at tage flere af samme opgave og derefter slette 
nogle, så det var lige på og hårdt, Kl. 14.00 kunne vi inlämninge 
billederne, her var så kaffe og kage. Udmærket arrangement, hvor 
vejret holdt tørt, Höganäs Fotoklub ser frem til at Herlev Fotoklub 
laver et fælles arrangement i 2018. 

Vinder blev Eva 
Trobäck fra 
Höganäs Foto-
klubb. 
Hjemmebane 
fordel !!! 
 
Herlevs place-
ringer,  
4 plads, Børge, 
5. plads Søren, 
8. plads Tage, 
13. plads Rene.  
 
Bedste billede i 
konkurrencen 
havde Søren, 
flot gået. 
 
Billede til ven-
stre er taget af 
Tage til opga-
ven: Keramik – 
gärna 
Höganäsanknyt-
ning, 
TC 



7  

Klubtur til Sverige 
 til Sverige 

Lørdag d. 21. okt. var klubben igen på den traditionsrige efterårstur  
til Sverige (Dalby Söderskog, Sövdesøen og Fyledalen). 
Som vanligt arrangeret af Lise og Uwe – jeg citerer fra indbydelse: 
”Denne gang vil tåge næsten være et plus, når vi skal se 
på efterårsskoven.”  Det ønske gik i opfyldelse langt hen af ve-
jen. Især i Fyledalen var tågen tæt. Vejret var ikke som metrologer-
ne havde forudset – det var værreJ 
Alt under ISO 1600 håndholdt var et sats. 
Vi få (Joan, Lise, Jes, Uwe og undertegnede), der trodsede vejr og 
efterårsferien, havde dog en hyggelig tur. 
Dalby Söderskog er et besøg værd – ”vild” løvskov, efter sigende 
også meget smuk i foråret. I år fik vi set Sövdesøen, der er nogle 
meget fine ”landskabsbilledemuligheder”. Efter frokost i det fri og et 
stykke af Joans obligatoriske hjemmebag kørte vi til Fyledalen, 
kendt for sin smukke natur og mange rovfugle. Heller ikke denne 
gang var det muligt at se nogle rovfugle – tågen var simpelthen for 
tæt. Dalen kan anbefales i bedre vejr, hvis rovfugle har interessen. 
Niels. 
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SDFs Landsmøde 2017 

Vi var også pænt repræsenteret ved SDFs landsmøde i år.  
Jørgen har efterhånden tradition for at sætte søndagen i Herlev Fo-
toklubs tegn, da han altid deltager i lyd/billede og det helt frie bille-
de. Igen i år var Jørgen helt i front, denne gang med lyd/billede, 
som gav både guld og bronze medalje samt 2 dommerdiplomer, 
hvoraf den ene serie var lavet i samarbejde med Carsten. 
I det helt frie billede var der også gevinst, med et dommerdiplom og 
en antagelse, superflot gået og et stort tillykke til Jørgen. 
Ved Landsmøde middagen fik Tage overrakt sin nål og diplom i an-
ledning af at have over 250 point og derved blevet ASDF. 
I bladet Dansk Fotografi har både Lise og Rene udtalt sig om udstil-
lingen og Landsmødet som helhed. 

Tage får overrakt sin ASDF nål af Claus Carlsen. 
Foto, Susanne Sørensen 
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SDFs Landsmøde 2017 

En stolt Jørgen Jakobsen fik overrakt pokalen i Lyd/Billede konkur-
rencen af dommer Adam Grønne. Jørgen fik guld, bronze og 2 
dommerdiplomer, hvoraf den ene i samarbejde med Carsten.  
Foto Michael Christensen (Klippet fra SDF Dansk Fotografi) 

Vi skal tænke lidt mere i emner og temaer, end vi er vant til med 
vores frie konkurrencer. Først og fremmest skal vi udtænke nogle 
virkelig gode og skrappe billeder til duellen mod Frederikssund Fo-
toklub. De har sat et emne for duellen, ”Menneskabte konstruktio-
ner”, og allerede den 20. februar kigger på forslag og udkast og har 
de færdige, printede og monterede billeder med tirsdagen efter, 
den 27. Selve duellen finder sted i Frederikssund torsdag d. 1. 
marts. Emnet skal jo overholdes, men først og fremmest skal det 
være stærke og klare VINDERbilleder, vi stiller op med. 
 
Herlev Bibliotek har sat ”Puls” som forårets tema, og de cirka 30 
billeder, vi skal udstille i udlånet i maj måned, skal på en eller an-
den finurlig måde forholde sig til temaet. Biblioteket skriver selv, at 
det kan være rytme, dans, kroppens puls, tidens puls. Så det er et 
meget bredt tema, og det bliver spændende hvilke ideer vi bliver 
præsenteret for på klubaftenen 6. marts. 

Temaer og emner 
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Resultater 

Resultat efter 3. glas i 
Papir  

96 Rene Wedel 
93 Alf Aagaard 
88 Tage Christiansen 
67 Søren D. Andersen 
61 Niels M. Nielsen 
59 Jes Jessen 
58 Uwe Hess  
52 Susanne Sørensen 
47 Lisbeth Frank 
41 Jørgen Jakobsen 
38 Lise Aagaard 
17 Preben H Presmann 
11 Nina Kiel Nielsen 
06 Laurits A. Hansen 
05 Orla Hermansen 
04 Carl C. Lauridsen 
03 Karin Hammerum 
01 Finn B  Andersen 
  
  
  
  
  

Glas 1, Papir 
01 Rene Wedel 

02 Alf Aagaard 
03 Tage Christiansen 
04 Rene Wedel 
05 Rene Wedel 
06 Tage Christiansen 
07 Jes Jessen 
08 Alf Aagaard 

Resultat efter 3. glas i 
Digital 

86 Alf Aagaard 

79 Henning Gustafsson 
74 Rene Wedel 
73 Jes Jessen 

68 Niels M. Nielsen 
58 Lisbeth Frank 
54 Børge Klit Johansen 

52 Søren D. Andersen 
48 Tage Christiansen 

45 Ilse Lausten 
34 Karin Hammerum 
32 Lasse T Nielsen 

30 Carl C. Lauridsen 

28 Laurits A. Hansen 

28 Orla Hermansen 

26 Jørgen Jakobsen 

21 Finn B Andersen 

21 Janne Bjarnholt 

10 Preben H Presmann 

17 Susanne Sørensen 

  

25 Carsten Lankjær 

Glas 1, Digital 
01 Laurits A Hansen 
02 Lisbeth Frank 
03 Rene Wedel 
04 Alf Aagaard 
05 Jes Jessen 
06 Alf Aagaard 
07 Alf Aagaard 
08 Orla Hermansen 

G 
O 
D 
T 
 

G 
Å 
E 
T 
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Glas 2, Digital 
01 Henning Gustafsson 
02 Ilse Lausten 
03 Henning Gustafsson 
04 Niels M. Nielsen 
05 Søren Andersen 
06 Børge Klit Johansen 
07 Jes Jessen 
08 Finn B Andersen 

Region Nord 
I perioden 2017-18,  
 

Papir 1, vi havde indleveret 10 billeder, ingen imellem de 10 bed-
ste, men Rene og Alf havde hver 1 billede antaget.  
 

Digital, Vi havde indleverede 12 billeder, ingen imellem de 10 bed-
ste, men Rene fik et antaget. 

Internationale konkurrencer. 
I Aalborg har man startet en ny international konkurrence Laterna 
Magica 1, her afleveres papirbilleder i A4 ikke monterede. 
Rene har fået to antagelser hvoraf det ene med diplom og Tage fik 
to antagelser. 
2nd Nordic International Digital Circuit 2017, Tage to antagelser. 

Glas 2, Papir 
01 Rene Wedel 
02 Alf Aagaard 
03 Alf Aagaard 

08 Tage Christiansen 

04 Tage Christiansen 
05 Uwe Hess  
06 Susanne Sørensen 
07 Søren Andersen 

Resultater 

Höganäs Fotomaraton. 
Deltagere fra Herlev: 4 plads, Børge, 5. plads Søren, 8. plads Tage, 
13. plads Rene. Bedste billede i konkurrencen havde Søren. 
Vinder blev Eva Trobäck fra Höganäs Fotoklubb. 

Glas 3, Papir 
01 Uwe Hess  
02 Rene Wedel 
03 Tage Christiansen 
04 Alf Aagaard 
05 Niels M. Nielsen 
06 Alf Aagaard 
07 Lisbeth Frank 
08 Jes Jessen 

Glas 3, Digital 
01 Alf Aagaard 
02 Niels M. Nielsen 
03 Carl C. Lauridsen 
04 Rene Wedel 
05 Niels M. Nielsen 
06 Jes Jessen 
07 Henning Gustafsson 
08 Alf Aagaard 

F 
L 
O 
T 
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Resultater 

Portræt: 
Blev vundet af Jørgen Jakobsen med et bille-
de af Marie, se billede til højre. 
Nr. 2 Alf Aagaard, med ”Damen fra templet”. 
Nr. 3 Alf Aagaard med ”Skolepige”. 
 

Photojournalism: 
Blev vundet af Børge Klit Johansen med 
”Frygtskaber” 
Nr. 2 Jørgen Jakobsen med 
”Color_Run_start”. 
Nr. 3 Lisbeth Frank ”Sikkerhed på arbejds-
pladsen”. 

Konkurrencer 
  Indlevering Bedømmelse Sted 

Herlev: Serier og 
Kreativ 

21. novem-
ber 

23. januar Herlev 

Herlev: Glas 4 09. januar 13. februar Herlev 

Region Nord: 
Papir 2 

30. januar 13. marts Negativ Ros-
kilde 

Ølstykkemappen 20. februar 12. april Ølstykke 

Duel m. Frede-
rikssund 

20. februar 01. marts Frederikssund 

Årets billede 06. marts 10. april Herlev 

Region Nord: 
Serier 

06. marts 19. april Køge 

SDF alle kat. 24. april Efterår ????? 

Herlev: Glas 1 01. maj 05. juni Herlev 

    

Så er der igen spændende konkurrencer på programmet.  
Det bliver spændende at se hvad der kommer på ”tavlen” 
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Program forår / sommer 2018 
 
16. januar: Gæst i klubben - Michael Molter 
I aften er det natur- og landskabsfotografen Michael Molter, der 
kommer og viser os nogle af sine urimeligt flotte billeder fra omtrent 
alle hjørner af verden. Skal vi til USA, Sverige eller Island? Et af 
Michaels kendetegn er, at han bruger mellemformat kamera og 
tager nogle usandsynligt smukke billeder med det. Desuden er han 
begyndt at sysle med drone-fotografering, så måske får vi også 
nogle luftfotos at se.  
 

23. januar: Bedømmelse af ”Kreativ” og ”Serier”  
Nok en bedømmelse, denne gang af temakonkurrencen ”Kreativ” 
og konkurrencen for serier (eller portefeuiller, som de også kaldes). 
Nu har dommeren kigget grundigt på dem begge siden en gang 
sidste år, og i aften får vi hendes bemærkninger til billederne. Ud 
over de kloge ord får vi også kåret to dygtige (eller heldige?) vinde-
re 
 

30. januar: Fotobøger - hvad er det og hvordan gør man?  
Vi får besøg fra firmaet CEWE, der laver fotobøger samt kalendere 
med fotos, vægfotos og meget andet. De kommer og giver inspirati-
on til, hvordan vores flotte fotografier kan komme endnu mere til 
deres ret. Vi får tips og tricks til at designe en CEWE fotobog samt 
til bestillingssoftware. Desuden får vi mulighed for at se og mærke 
kvaliteten på en række fotoprodukter fra CEWE.  
Husk: at oploade billeder Region Nord konkurrence Papir-2, og 
at have de printede og registrerede billeder med 
 

6. februar: Atter en gæst - Joachim Adrian på besøg  
Aftenens gæst er free-lance- og pressefotografen Joachim Adrian 
fra Politiken, som nu er videre og bl.a. underviser i foto på Grundt-
vigs Højskole. Han stod for årets pressefoto i 2013, og har fået of-
fentliggjort en mængde af stemningsfulde og indlevede billeder i 
avisen. Nu kommer han og viser et udvalg af sine billeder for os.  
 

13. februar: Bedømmelse af Glas 4  
Det er i aften, afgørelsen falder! Sæsonens sidste glaskonkurrence 
bliver bedømt, og så kan man afgøre, hvem der definitivt vinder 
titlen som Årets Fotograf i de to discipliner – digital og papir. Ud 
over kapløbet er der også udsigt til nogen af klubbens flotteste bille-
der, og vi får garanteret nogle konstruktive og kløgtige kommenta-
rer med på vejen fra dommeren 
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20. februar: Billeder til duellen med Frederikssund og til ud-
vekslingsmappe med Ølstykke 
Vi ser på forslag til de billeder (med temaet ”Menneskeskabte kon-
struktioner”), som vi skal bruge til at vinde duellen mod Frederiks-
sund FK den 1. marts. Der skal bruges 21 billeder, og højest 2 fra 
hver autor. Desuden ser vi på forslag til de 10 billeder, vi vil lægge i 
udvekslingsmappen til Ølstykke. Hver og en lægger sine forslag til 
billeder i klubbens Dropbox, eller tager dem med på en USB-pind, 
så vi kan diskutere dem, give forslag til forbedringer og vælge, in-
den de printes. 
NB – husk at medtage en USB-pind med billeder, både til duel-
len om ”Menneskeskabte konstruktioner” og til Ølstykke-
mappen. (Eller at lægge billederne i klubbens Dropbox) 
 
27. februar: Efterkritik af billederne fra Glas 4  
Hvorfor vandt mit billede ikke forrige tirsdag? Vi ser på de billeder, 
der ikke blev vist blandt de 25 bedste ved bedømmelsen, og kom-
mer med forslag til forbedring af billederne. Til sidst sætter vi det 
definitive vinderhold af duelbilleder - det er på torsdag, det sker. 
NB - husk at medbringe printede og monterede duel-billeder. 
Aftal fælles kørsel til duellen 
 
torsdag d. 1. marts - Duel i Frederikssund 
Så går det løs. Vores venner / modstandere fra Frederikssund har 
udfordret os igen, og de tror, at de skal vinde over os. Aftenens du-
el har temaet ”Menneskeskabte konstruktioner”. Husk tudehorn, 
landskampudstyr, høreværn og tandbeskyttere. Det bliver festligt og 
voldsomt, når dommeren skal vælge det bedste af to duellerende 
billeder. HERLEV RULES 
 
6. marts: Billeder med puls til at udstille på Herlev Bibliotek 
Vi har igen fået chancen for at vise en samling billeder i udlånet / 
mediateket på Herlev Bibliotek, denne gang i maj måned. De har 
for dette forår valgt temaet ”Puls”, og det kan jo betyde så meget. I 
aften ser vi på forskellige udkast til billeder, som vi synes kan delta-
ge i udstillingen, og vi giver hinanden kommentarer og forslag til 
videre arbejde med værkerne. 
HUSK: aflevere billeder til Årets billede (som har deltaget i sæ-
sonens glaskonkurrencer). De skal registreres / oploades på 
klubbens Dropbox 
HUSK også: aflevere billeder til Reg.Nord Serier - som forinden 
er oploadet til Regionens hjemmeside og forsynet med mærkat 
bagpå.  
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13. marts: Efterkritik og hemmelige fifs til ’kreative’ billeder  
Vi ser på de ikke-antagne billeder fra bedømmelsen d. 23. januar af 
”Kreativ”, og giver forslag til, hvad autor kunne gøre yderligere ved 
sit værk. Så får vi også et gensyn med de antagne billeder, og hø-
rer hvilke kreative fifs, de pågældende autorer har benyttet sig af. 
Desuden uddeles billederne fra Ølstykke FK’s mappe til de heldige, 
som får et smukt værk med hjem og filosofere over i påsken. 
(Samme aften er der Region Nord bedømmelse af Papir 2 hos 
Negativ Roskilde) 
 

20. marts - gæst i klubben: Janne Klerk  
Aftenens gæst er selvlært fotograf, og har udstillet på en lang ræk-
ke kunstmuseer over hele landet. Hendes seneste projekt drejer sig 
om Danmarks kyster, hvor nogle store og fantastisk smukke for-
størrelser blev vist på bl.a. Sophienholm i Lyngby. Hendes billeder 
kan også ses i fotobøger som ”Danmark under forvandling” og ”Det 
danske vejr”. Men nu kommer hun i fotoklubben og viser nogle af 
sine flotte og stemningsfulde fotografier.  
 

27. marts - ikke noget møde fordi det snart er påske. 
 

Lørdag d. 31. marts: Tur til tranerne ved Pulken 
Hvert år ved månedsskiftet marts /april samles i tusindvis af traner 
ved Pulken (i nærheden af Kristianstad) for at "tanke" op inden den 
videre flyvetur nordpå. Der er en stor oplevelse! Det kan være van-
skeligt at fotografere, da tranerne som minimum er nogen hundrede 
meter væk, når de er på jorden. 
Tilmelding og nærmere detaljer ophænges i klubben. 
 

3. april: Vi kommenterer billederne fra Ølstykke-mappen  
I aften præsenterer de 10 udvalgte medlemmer hver det ene billede 
fra Ølstykke, som de har haft med hjemme til nærkontakt. Efter 
hver præsentation er ordet frit, så vi alle kan bidrage til kommenta-
rerne torsdag d. 12. april i Ølstykke, når det bliver alvor. 
 
Lørdag d. 7. april: Alternativ tur til tranerne ved Pulken 
 

10. april: Bedømmelserne af Årets billede  
Det er nu sidste chance for at se billederne fra denne sæson. De 
har været til bedømmelse hos tre forskellige dommere, og vi hører 
hvor forskelligt deres vurdering falder ud, hvorefter vi hylder de 
gennemsnitlige vindere. Bagefter ser vi på, hvilke af billederne der 
måske lige skal have én tur mere i printeren, inden de skal sendes 
til SDF. 
NB: aftal fælles kørsel til Ølstykke på torsdag 
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torsdag d. 12. april - Fælles billedbedømmelse – i Ølstykke 
Vi besøger vennerne i Ølstykke Fotoklub og hører, hvad de mener 
om billederne i den mappe, vi lånte dem tidligere på året. Til gen-
gæld vil vi kvittere med de kreative kommentarer, som vi forberedte 
på mødet forrige tirsdag. 
 
17. april: en hemmelig gæst  
I aften får klubben atter en gang besøg af en spændende gæst - 
men navnet er hemmeligt indtil videre.  
NB: aftal fælles kørsel til Køge på torsdag 
 
torsdag d. 19. april - Region Nord bedømmelse af ”Serier” i Kø-
ge 
Det er sæsonens sidste Region Nord-arrangement, og denne gang 
er det serier, der er på programmet. Her kan man se, hvordan de i 
andre klubber arbejder med flere billeder i sammenhæng, og man 
kan måske få nogle gode ideer til næste sæsons seriebilleder. Vi får 
også en snak med fotovennerne fra de andre klubber. Køge Foto-
klub står for arrangementet, så vi skal der ned omkring. 
 

24. april: Ukendte billeder fra klubbens nyeste medlemmer 
På denne klubaften bliver skærmen / billedtavlen overladt til klub-
bens senest ankomne medlemmer, så de kan få ros og konstruktiv 
kritik af deres billeder.  
HUSK - at oploade alle billederne til SDF’s hjemmeside, sætte 
mærkater på og tage dem med 
 

1. maj: Jørgen viser billeder fra Japan og Angkor’s tempelrui-
ner  
I efteråret var Jørgen på en tur til Japan, som blev forlænget med 
en udflugt til Vietnam og Cambodia. Da han alligevel var derovre, 
tog han nogle billeder, og dem har han lavet et udvalg af, som vi får 
at se i aften. Det bliver en ordentlig langtur med udsigt til en masse 
efterårsfarver, flotte og imponerende templer og paladser i Japan 
og billedskønne ruiner i Cambodia.   
HUSK aflevering af billeder til den nye klubkonkurrence, Glas 1  
HUSK aflevering af billeder til SDF Den Nationale - til fælles 
forsendelse  
HUSK - aftale fælles kørsel næste gang til Ydre Østerbro 
 

8. maj: Besøg på et fotostudie på Ydre Østerbro  
Alf har arrangeret, at vi kan besøge et fotostudie ved siden af hans 
arbejdsplads på Haraldsgade 53. Vi mødes foran den høje, røde 
bygning ”Haraldshus” (Haraldsgade 53) kl. 19 og går i studiet. Bag-
efter bliver der måske tid til noget friluftsfotografering i området.   
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15. maj: Smagsdommerne slår til igen  
Smagsdommerne kan få megen skældud, men man kan ikke holde 
dem væk, og nu er de her igen med forslag til Bessermachen og 
gode ideer til at gøre dine billeder endnu bedre. Kom med udkast 
eller forslag til billeder, som du gerne vil ende med at have med til 
sæsonens konkurrencer.  
HUSK - tage billeder med til smagsdommernes kritik 
 

22. maj: Ordinær generalforsamling 2018 
Det er årets klubmæssige højdepunkt – den ordinære generalfor-
samling. Indkaldelse og dagsorden kan du finde et eller andet sted i 
bladet her. Kassereren uddeler en drink til alle fremmødte medlem-
mer, som ikke er i restance. Her ud over er der beretninger, hyldest 
til årets vindere og debat.  
HUSK: at komme og stemme og gøre din indflydelse gælden-
de! 
 

29. maj: Fototur til Strøget - to og to  
Vi mødes på Shamrock - Twin Irish Pubs (ved foden af Axel To-
wers og over for Cirkusbygningen) og efter velkomstøllet vælger 
hver en partner til turen ved lodtrækning. Parvis går vi i byen, finder 
et fælles emne og tager billeder, som vi selv synes kan supplere 
hinanden. Parrene afleverer (senere) to sammenhængende billeder 
til bedømmelse i klubben. Hvem bliver det nye par no. 7? 
 

5. juni: Bedømmelse af klubkonkurrence Glas 1 
Første bedømmelse i den nye sæson ruller over skærmen nu i af-
ten. Vi får de første kig på sæsonens nye billeder, og vi får domme-
rens hjælpsomme og konstruktive kommentarer med på vejen. 
Hvem vinder aftenens kapløb, og hvem må nøjes med at blive klo-
gere på sine egne billeder?  
 

12. juni: Efterkritik af de ikke-antagne billeder fra Glas 1 
Så kigger vi på de billeder, som dommeren sidste tirsdag havde 
valgt ikke at antage som de 25 bedste. Vi snakker om, hvad der 
måske kan gøres bedre ved billeder, og hvad autor egentlig ville 
med billedet. 
HUSK - aftale mødested og -tid på næste tirsdag 
 

19. juni: Sommerudflugt til Vestamager  
Sommerafslutningen foregår på Vestamager, hvor vi både ser og 
hører om det imponerende naturområde imellem en storby og en 
storlufthavn. Vi får en kyndig guide, Jes Aagaard, med på turen, så 
det skal nok blive godt 
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Endnu et godt program fra bestyrelsens 
hånd, der er mange spændende og gode 
klubaftner at glæde sig til. 

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

klub, uden dig ingen klub. 

14. august: Vi ser feriebilleder (fra en eller anden ferie) 
Vi mødes igen i klubben efter en lang sommer, og når vi er færdige 
med at hilse på hinanden ser vi på feriebilleder. Tag mindst 5 (og 
højest 20!) billeder med fra en eller anden ferie (digitale billeder på 
en USB, forstørrelser eller hvad som helst), og fortæl lidt om ferien 
og billederne. Det behøver ikke lige at være fra sommerferien i år. 
Husk USB-pind med feriebilleder – eller at lægge billederne i 
klubbens dropbox 
 

21. august: Billedpar fra byturen 29. maj  
I aften skal vi hylde det nye Par no. 7. Vi kigger på billedparrene fra 
Strøg-turen i forsommeren og udveksler kommentarer om, hvordan 
billederne påvirker hinanden. . 
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Nykredit Bank: reg. nr. 5479 konto nr. 332 9957 

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 

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 
 4587 3567, mob.: 5054 4487; birthejorgn@gmail.com 
 
Billedsekretær: Alf Aagaard; Myrholmen 47; 2760 Måløv 
 5043 4388: alfaagaard@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: René Wedel; Lilletoften 61, 2 th. 2740 Skovlunde 
 2720 3532; rew@adm.ku.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: Henning Gustafsson; Bjørnekær 5; 2760 Måløv 
 5090 3587; lhgustafsson@hotmail.com 
 
Suppleant: Jes Jessen; Gavlbakken 12; 2730 Herlev 
 2913 1171; jes.b.jessen@gmail.com 
 
Suppleant: Søren D Andersen; Egebjergtoften 118; 2750 Ballerup 
 2886 0580; S.D.Andersen@post.cybercity.dk 

Bestyrelsen 



”Skoletid” af Lasse Nielsen 

Bagsiden 


