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”Grand Canyon” af Flemming Sørensen  
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Udkigstønden  
 
Godt nytår til alle 
ombord! Der er 
udsigt til en rigtig 
spændende sæ-
son, som vi alle-
rede har taget 
hul på med et 
besøg på Cuba 
sammen med 
Henning. Men ud 
over udflugter og 
et besøg i de 
skumle gange på 
Lyngbyfortet, 
kommer der og-

så adskillige interessante og 
fængslende gæster om bord, de 
ligger bare så langt ude i hori-
sonten at det ikke er til at afgøre, 
hvornår vi anløber dem.  
 
Vi skal også have besøg af an-
dre besætninger. Vi får besøg af 
Frederikssund Fotoklub, som vi 
skal duellere mod på hjemmeba-
ne i disciplinen ’Frit emne’, så 
der er alle grunde til at vi får nok 
en sejr hjem. (HERLEV RULES). 
Lidt senere skal vi have besøg af 
Ølstykke Fotoklub, efter at vi har 
haft deres værker på besøg i et 
par uger, så vi har lært dem at 
kende (altså værkerne). Og vi 
skal ud på en langfart til Sverige 
for igen at gøre et 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. Og 
klubben har hele to udstillinger 
inden for denne sejlplan. Den 
første er allerede oppe og hæn-
ge i Måløv Kulturhus og kan ses 
inden for betjent åbningstid 
(Måløv Hovedgade nr. 60, og 
"betjent åbningstid" betyder kl. 
10-18 på nogle dage). Udstillin-
gen består af de billeder, der 
hang i Lyngby Rådhus i efteråret, 
så de, der ikke nåede det den 
gang, får en chance til. Men i 
februar skal vi lave en større ud-
stilling i Herlev Medborgerhus. 
De stiller omkring 13 m væg-
plads til rådighed for os på den 
røde murstensvæg i stueetagen, 
og hele 25 m i den lange gang 
foran alle mødelokalerne på 2. 
sal. Det bliver både stort og flot.  
 
I bakspejlet kan vi se et rigtig 
vellykket og godt arrangeret 
landsmøde i Odense, hvor der 
var to diplomer til Søren, og både 
en medalje og et diplom til Jør-
gen i Det Helt Fri. Og vi kan også 
se en vellykket tur i havnen sam-
men med Höganäs Fotoklub, 
hvor vi var både på Refshaleøen 
og i Christiania, så vi var vældig 
kulturelle. Desværre var vi ikke 
så mange hverken fra deres klub 
eller fra vores. Og vi har været 
om bord på et konkurrerende 
skib, Arken, hvor de havde bille-
der af både van Gogh og Willum-
sen til inspiration. De var noget 
bedre end vores egne. Tirsdagen 
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efter var vi på aftentur inde i by-
en, og den var virkelig mørk den 
aften.  
Siden sidste mønstring har vi 
igen fået tre nye gaster med - 
rigtig hjertelig velkommen til Hel-

le og til Preben Jul, og hjertelig 
velkommen tilbage til Carsten L. 
Vi håber, at I finder jer godt til 
rette ombord, og vi glæder os til 
at se en masse spændende bil-
leder fra jer. 

 

GENERALFORSAMLING  
tirsdag den 21. maj 2019  

 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Fotoklub 
tirsdag den 21. maj 2019 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. Bestyrelsen foreslår reduceret kontingent 
på 55 kr./md. med virkning fra 1. juni, fordi alle klubbens med-
lemmer bliver personlige medlemmer af SDF pr. 1. juli. 

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 forman-
den (Uwe Hess) og to bestyrelsesmedlemmer på valg (Jes Jes-
sen og Henning Gustafsson). Desuden skal der vælges to sup-
pleanter til bestyrelsen, to revisorer og én revisorsuppleant.  

6. Eventuelt. 
 
Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Der 
skal mindst være betalt kontingent for maj måned 2019. Kassereren 
giver en øl eller vand til alle fremmødte medlemmer, som ikke er i 
restance.  

Indkaldelse til Generalforsamling 



4 

Medlem af SDF…  
Sådan har vi igennem mange år omtalt vores klub, og alle (aktive) 
medlemmer har været medlem af SDF igennem klubben. Men til 1. 
juli bliver det anderledes, sådan blev det vedtaget på SDF’s gene-
ralforsamling på Dalum Landbrugsskole sidste år. Alle (aktive) med-
lemmer bliver automatisk overført til at blive personlige medlemmer 
af Selskabet i den kategori, der betegnes ’fuld’. Ikke beruset, men 
fuldt medlem.  
Fuldt medlemskab er for tiden beregnet til at koste 250 kr. om året, 
og det indebærer at man får tidsskriftet Dansk Fotografi, men kun i 
digital udgave. Her ud over får man årsbogen (trykt) og ret til at 
deltage i SDF’s årskonkurrence ’Den Nationale’. Man skal selv sør-
ge for at betale til Selskabet, men det vil man nu nok blive erindret 
om.  
Hvis man vil have den trykte udgave af Dansk Fotografi, skal man 
opgraderes til ’ekstra’ medlemskab, og det koster for tiden 610 kr. 
om året.  
Man kan også vælge en billigere måde at være medlem af Selska-
bet på ved at blive nedgraderet til ’basis’ medlem for kun 95 kr./år, 
men så får man hverken årbog eller mulighed for at deltage i Den 
Nationale, og man har kun ’begrænset’ adgang til tidsskriftet på net-
tet.  
Det er selvfølgelig nogle flere penge, der skal op af lommen, men til 
gengæld foreslår bestyrelsen til vores egen generalforsamling, at vi 
nedsætter kontingentet. Derved bliver det alt i alt noget billigere 
end i dag, hvis man ikke skal have Dansk Fotografi som trykt blad, 
og meget billigere, hvis man vil nøjes med at være ’basis’medlem. 
Men det kan ikke skjules, at den samlede pris stiger, hvis man ger-
ne vil have det trykte tidsskrift, ligesom det er i dag - og frem til 1. 
juli. 

Medlem af SDF 

Deltager i 
Land-
skabsbille
der 
 
”Amager 
Fælled” 
 
af Niels M. 
Nielsen 



5  

Hjemmeopgave  
Det er nogle år siden, vi sidst har haft en hjemmeopgave, men her 
kommer en - eller rettere 3. Uwe lægger tre forskellige billeder i 
klubbens Dropbox, og så skal vi hver især vælge et billede (eller 
flere) og prøve at forbedre, sådan at vi selv synes det er blevet flot-
tere - eller med flere farver - eller mere skummelt - eller hvad ens 
billedsmag nu er til. Der er ikke nogen facitliste, men på klubaftenen 
7. maj viser vi hver vores udgaver af billederne frem og fortæller, 
hvorfor vi synes at netop den forbedring var hvad der var brug for. 
Måske tillader tiden også, at vi hører lidt om, hvordan man har gjort.  

Hjemmeopgave 

Vinder af Landskabsbilleder Børge Klit Johansen ”Grenen” 
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HFP på tur (Tages Turist light) 

Stevns og Stevns Fortet 
I august var vi på tur til Stevns, vi fik en 
god rundvisning på Stevnsfortet og en 
masse spændende historier fra en 
svunden tid. 
Herefter var det tid til at få pakket mad-

pakkerne op, det var begyndt at knurre i maverne, så var det godt 
med et par klemmer. 
Vi kørte herefter til Boesdal Kalkbrud og fotograferede pyramiden 
som man opbevarede kalk i tilbage i tiden, her har Rene taget et 
billede han har været ”heldig” med. 
Turen fortsatte til Højerup Kirke, som vi så nærmere på og gik der-
efter ned at trappen til vandet og tog billeder af den flotte klint. 
Eftermiddags kaffe med brød blev indtaget på en lokal restaurant, 
ved betalingen fik man P. billetten betalt, så det var ikke så ringe. 
Vi skiltes efter en dejlig dag og satte snuden hjem. 

De underjordiske gange på Stevns Fortet 
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Sort Sol  
Sidst i september stod det så på Sort Sol. Trods lidt ændringer i 
planerne fik vi en fantastisk dejlig tur til det Sønderjyske/Nordtyske 
område. 
Torsdag: 
Vi mødtes ved foran Rudbøl Grænsekro kl. 18.00 hvor den ældre 
krofatter slog i bordet med sin stok, her fik vi lidt at vide om hvordan 
stærene opfører sig i forbindelse med at finde sovepladser for nat-
ten. Herefter kørte vi i kortage efter nummerpladen Rudbøl 7 til 
Aventoft, hvor krofatter fortalte hvor vi skulle gå hen for at se stære-
ne. Vi gik op på dæmningen og så ud over sivlandskabet, først kom 
der nogle få stære (spejdere), for at finde et sted for overnatningen 
og siden kom der større og mindre flokke og landede på det udsete 
sted, vejret var lidt kedeligt og lige på grænsen til regn, men vi fik 
alligevel en god oplevelse, da vi stod meget tæt på deres overnat-
ningssted. Lise og Uwe kunne ikke få plads på kroen, men havde i 
stedet fået en lejlighed ganske tæt ved, så efter hakkebøfferne og 
panna cottaen fandt vi sammen hos dem over noget tysk øl og 
snack (det var ikke så dårligt). 
Fredag: 
Efter en dejlig morgenmad stod den på tur i det Nordtyske, som 
Uwe stod for, det blev en dejlig tur med sol og fotogene skyer. Vi 
var bl.a. i Dagbøl, Hauke Halen Kog og ude på Hamburger Hallig, 
hvor vi også spiste frokost. 
Kl. 18.00 slog krofatter igen i bordet og fortalte sine røverhistorier, 
lidt anderledes end i går. Vi kørte til samme sted, men i dag havde 
vi meget bedre vejr med solnedgang og mange mange flere stære, 
de kom i store flokke og slog sig ned. Et par gange var der mange 
som fløj op igen, i kort tid og så ned igen. Ingen af dagene havde vi 
rovfugle til at jage dem op. 
Aftenmaden bestod af flæskesteg og citronfromage, herefter lidt øl 
hos Lise og Uwe og efter en god søvn og et godt morgenbord lør-
dag, sagde vi pænt farvel til hinanden og blev spredt for alle vinde. 

HFP på tur (Tages Turist light) 
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HFP på tur (Tages Turist light) 

Hedeland 
Tages Turist Light, havde sammen med Jes arrangeret en tur til 
Hedeland ved Hedehusene, vi mødtes kl. 10.00 på P pladsen på 
Flinterne, solen skinnede igennem disen og vi hankede op i vores 
fotoudstyr og begav os på vej. Vi gik rundt om en sø, op ad skibak-
ken og ned til Amfiteatret, solen kom bedre igennem disen og be-
gyndte at varme. Ved 12 tiden stod den på frokost ved bilerne, her-
efter kørte vi videre til en P plads på modsat side af Hedeland, hvor 
vi gik langs en dyb kløft, hvor man kikkede lige ind på toppen af de 
høje træer. Efter en stroppetur ned i kløften og gennem skoven nå-
ede vi bilerne igen. 
En dejlig dag med en masse billeder, samt en god snak, hvor vi fik 
klaret verdens problemer. 

Jes på sporet 
 
 
 
 

Bær 
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HFP på tur (Tages Turist light) 

Faxe Kalkbrud 
Vi mødtes ved Geologisk Museum ved Faxe Kalkbrud kl. 10.00. 
Turen i dag var opdelt i to sektioner, vi startede turen ved at gå hen 
til kanten af kalkbruddet og kikkede ud over det. Vi fortsatte så ned 
i bruddet til ”sø området”, jeg gik forrest for lige at prøve om det 
kunne bære, jeg måtte konstatere at der var steder hvor det var 
meget pløret og støvlerne forsvandt ned i mudderet(se billede) men 
jeg fik da arbejdet mig ud af pløret og måtte så derefter både kon-
centrere mig om motiver og hvor der var fast grund under fødderne.  
Jeg havde lovet solskind og den glædede os også med dens stråler 
et stykke tid. 
Maven begyndte at knurre og vi satte næsten mod bilerne, hvor 
madpakkerne kom frem, da det var juleafslutningstur, havde Su-
sanne taget hjemmebagte brunkager med, som også blev fortæret. 
Anden sektion, vi gik ned i kalkbruddet igen, men denne gang over 
til det sted hvor de behandler kalken. Da det var hverdag, kørte 
maskineriet, køretøjer læssede den udgravede kalk ned i systemet 
og ved hjælp af knusemaskiner og transportbånd kom kalken ud 
mere findelt og op i en stor bunke. 
Vi fortsatte rundt og kom ud til vejen, et andet sted end vi var kom-
met ind, her stod der et skilt, at man ikke måtte gå derind, så det 
var godt at vi var gået den anden vej, for så var der ingen skilte der 
stod, adgang forbudt på. 
Godt tilbage ved bilerne igen, sagde vi pænt farvel og tak for i dag, 
og ønskede hinanden God Jul, så må vi se hvad vi finder på i det 
nye år. 

Grøn sø                                                    Tages støvler forsvinder 
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Resultater 

Resultat efter 2 glas 
Papir 

85 Alf Aagaard 
84 Lisbeth Frank 
82 Tage Christiansen 
76 Niels M. Nielsen 
76 Søren D. Andersen 
28 Susanne Sørensen 
24 Børge Klit Johansen 
19 Jørgen Jakobsen 
14 Rene Wedel 
11 Jes Jessen 
06 Preben H. Presmann 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Resultat efter 2 glas 
Digital 

75 Børge Klit Johansen 

75 Søren D. Andersen 
70 Niels M. Nielsen 
69 Alf Aagaard 

69 Tage Christiansen 
46 Carl C. Lauridsen 
45 Jørgen Jakobsen 

42 Henning Gustafsson 
30 Preben H Presmann 
30 Susanne Sørensen 
27 Jes Jessen 

23 Flemming Sørensen 

16 Lisbeth Frank 

10 Rene Wedel 

04 Ilse Lausten 

04 Lasse T. Nielsen 

  

  

  

  

  

02 Finn Bang Andersen 

G 
O 
D 
T 
 

G 
Å 
E 
T Glas 1, Papir 

01 Alf Aagaard 
02 Søren D. Andersen 
03 Niels M. Nielsen 
04 Søren D. Andersen 
05 Lisbeth Frank 
06 Alf Aagaard 
07 Susanne Sørensen 
08 Niels M. Nielsen 

Glas 1, Digital 
01 Henning Gustafsson 
02 Niels M. Nielsen 
03 Søren D. Andersen 
04 Susanne Sørensen 
05 Alf Aagaard 
06 Carl C. Lauridsen 
07 Jørgen Jakobsen 
08 Tage Christiansen 
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Region Nord 
I perioden 2018-19,  
 

Papir 1, Herlev indleverede 6 billeder, Jørgen og Tage havde hver 
et billede antaget.  
 

Digital, Herlev indleverede  7 billeder, Tage fik et antaget. 
 
Husk at deltager i Papir 2 og Serier 
 

Glas 2, Papir 
01 Tage Christiansen 

02 Lisbeth Frank 
03 Lisbeth Frank 

04 Alf Aagaard 
05 Tage Christiansen 
06 Niels M. Nielsen 
07 Tage Christiansen 
08 Alf Aagaard 

Glas 2, Digital 

01 Børge Klit Johansen 
02 Søren D. Andersen 
03 Søren D. Andersen 
04 Børge Klit Johansen 
05 Niels M. Nielsen 
06 Preben H Presmann 
07 Jes Jessen 
08 Tage Christiansen 

Resultater 

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

klub, uden dig ingen klub. 

Landskab 
01 Børge Klit Johansen 

02 Alf Aagaard 
03 Jes Jessen 
04 Jes Jessen 
05 Børge Klit Johansen 
06 Jørgen Jakobsen 
07 Niels M. Nielsen 
08 Lisbeth Frank 

Monochrome 
01 Lisbeth Frank 

02 Jørgen Jakobsen 
03 Jørgen Jakobsen 
04 Lisbeth Frank 
05 Lisbeth Frank 
06 Tage Christiansen 
07 Tage Christiansen 
08 Jes Jessen 
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Resultater 

Konkurrencer 
  Indlevering Bedømmelse Sted 

Herlev: Glas 3 11. december 15. januar Herlev 

Herlev: Glas 4 22. januar 19. februar Herlev 

Region Nord Papir 2 29. januar 14. marts Negativ 
Roskilde 

Kreativ, (digital)
Serier (papir) 

26. februar 26. marts Herlev 

Årets billede 05. marts 23. april Herlev 

Region Nord Serier 05. marts 23. april Køge 

Ølstykke mappen 12. marts 02. april Herlev 

Så er der igen spændende konkurrencer på programmet.  
Vi må se hvad der kommer på ”tavlen” 

Husk, du kan ikke komme på tavlen hvis du ikke aflevere 

Internationale konkurrencer. 
Tage fortsætter med at sende ud til internationale konkurrencer, mit 
mål er at blive AFIAP, jeg er nu ganske tæt på efter nedenstående 
antagelser. 
4th Swedish International Small Print Exhibition, 1 antagelse    
Monte International Photo Circuit 2018, 4 antagelser.            
Vojvodina Circuit 2018, 4 antagelser.                                                
10th Findland International Digital Cicuit, 12 antagelser.             
Western Liguria International Circuit,  6 antagelser.                        
3rd Nordic Digital Circuit 2018, 4 antagelser 

Hvis der er andre der har været heldig/dygtig i det store udland, må 
I gerne sende resultater, som jeg kan skrive ind her. 
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8. januar 2019: Cuba 
Henning var i Cuba omtrent inden Verden gik af lave. I aften kom-
mer han og viser nogle af sine flotteste billeder fra den gang. Men 
først optræder Alf i Kloge Åges kvarter og fortæller, hvordan digitale 
billeder kan tilpasses til det format, der kræves i konkurrencer - her-
under klubbens egne. 
 
15. januar: Glas 3 bedømmelse  
I aften skal vi være vidne til afgørelsen i sæsonens tredje klubkon-
kurrence. Vi skal beundre de nye, flotte billeder, og høre hvad dom-
meren synes om dem. Hvordan har dommeren oplevet vores kreati-
oner, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de dygtige 
fotografer, der scorer aftenens præmieglas? Kan vi allerede nu 
gætte på, hvem der vinder den samlede stilling i sæsonens poin-
træs? 
 
22. januar: Kreative billeder og Valgaften (NB: Ændret program) 
- men ikke valg til Folketinget. Vi skal nemlig vælge billeder til klub-
bens store udstilling i Herlev Medborgerhus i februar, hvor der er 
plads til både flere og større billeder end på Lyngby Rådhus og ak-
tuelt i Måløv. Vi skal vælge, så vi kan udstille 12-15 store billeder (i 
50 x 70 cm rammer) og omkring 30 - 40 billeder i ’klubformat’. Hvis 
nogen har 1 eller 2 meget store billeder (omkring 1 x 2 m), som kan 
hænge for sig selv på en skrue på den store væg i 1. sals højde, og 
som har lyst til at låne dem ud, så kan de også bruges. 
Vi skal også høre oplæg fra Henning og Jørgen om kreative bille-
der. Det er temaet for en klubkonkurrence om en måned, og desu-
den har både ’Mellem Sund og Bælt’-konkurrencen og SDF en sær-
lig afdeling for kreative billeder, så det er bare om at suge visdom til 
sig.  
HUSK: at aflevere til Glas 4 

Program for foråret 2019 
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29. januar: Glas 3 efterkritik  
Vi starter med ’Kloge Åges Tekniske kvarter’, og bag efter gennem-
går vi de billeder, som dommeren forrige tirsdag valgte ikke at anta-
ge som de 25 bedste.   
For hvert enkelt af billederne, hvis autor er til stede, diskuterer vi, 
hvad der var autors mening med billedet, hvad der kunne forbedres 
ved billedet – eller om det bare er dommeren, der har taget fejl.  
Til sidst aftaler vi, hvem der kan være med til at hænge billeder op i 
Herlev Medborgerhus i starten af februar. 
HUSK: at tage dine ikke-antagne billeder fra Glas 3 med, hvis 
du har snuppet dem med hjem 
HUSK også: to billeder til Region Nord - papir 2, som er oploa-
det & registreret & monteret (frist i Regionen: 4. feb.) 
 
5. februar: ’Eksterne konkurrencer’   
Niels følger op på de mandags-aftener, som han indtil nu har haft 
om billeder til eksterne konkurrencer. Vi ser på, hvad der gør et bil-
lede egnet til at gøre indtryk på en dommer eller en jury i de ca. 2 
sekunder, den første jurering foregår, og hvilke slags af billeder, der 
har en chance for at komme med i opløbet. ”Dine billeder er gode 
nok, du skal bare lige ….” 
 
12. februar: Printer aften.  
I aften skal vores printer virkelig i sving og lave billeder til konkur-
rencerne. Alle skal tage mindst ét billede med (på USB-pind) og få 
det printet under Jes’ kyndige vejledning i valgfri størrelse (for egen 
regning). 
De, der ikke printer, sætter sig i grupper og hjælper hinanden med 
at finde ud af, hvordan deres kamera virker. Fx hvordan laver jeg 
’braceting’, og hvad kan den dér knap? Eget kamera (og evt. brugs-
anvisning) medbringes. 
 
19. februar: Bedømmelse af Glas 4 
Den dobbelt spændende aften! Hvem bliver de dygtige vindere af 
Glas 4-konkurrencen. Samtidig falder afgørelsen - kan det blive me-
re spændende! Det er nemlig sæsonens fjerde og sidste klubkon-
kurrence, og nu får vi afsløringen af, hvem der bliver årets mest 
vindende fotograf i de to kategorier. Forresten får vi også samtidigt 
lejlighed til at se en samling flotte billeder og høre de kyndige og 
inspirerende kommentarer fra dommeren. 

Herlev Fotoklub, et godt sted at være. 
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26. februar: Efterkritik af Glas 4, desuden valg af billeder til du-
el og til Ølstykkemappe  
Først kigger vi på forslag til de billeder, der skal forsvare klubben i 
duellen mod Frederikssund om kun 14 dage. Det er os, der har ud-
fordret, og vi har valgt at temaet er: ”ingen emne”. Så vi skal sim-
pelthen bruge et par af dine skrappeste billeder, dem med mest ”SE 
HER”-virkning, som kan blive printet og monteret så de bliver til 
klubbens stærkeste hold: 21 uovervindeligt stærke billeder, heraf 
højest to fra hver fotograf. Mens vi er i sving, udvælger vi også en 
samling på 10 spændende billeder, som vi kan udveksle med Øl-
stykke Fotoklub, så de kan vurdere og kommentere billederne på et 
fælles arrangement d. 9. april. Måske kan et af dine billeder bruges 
til begge formål?  
Bagefter gennemgår vi de ikke-antagne billeder fra Glas 4, som 
dommeren sidste tirsdag havde valgt at udelade. Alle de billeder, 
hvor autor er tilstede, får et par gode ord med på vejen, måske er 
der lidt, der kan rettes op inden billedet skal med til Den Nationale?  
HUSK: at tage dine ikke-antagne billeder fra Glas 4 med  
HUSK ISÆR: udkast til billeder til duel og til Ølstykke-mappe 
OG HUSK desuden: at aflevere billeder til Kreativ (digital) og 
Serier (papir)  
 
5. marts: Billeder fra Tages Turist (Light) 
Det senere så berømte turistbureau ”Tages Turist” har stået for en 
imponerende buket af arrangerede ture til alskens fotoegnede loka-
liteter i vores ende af Verden. I aften deler Jes og Tage og evt. an-
dre, der har deltaget på turene, deres oplevelser med alle os, der 
har måttet undvære. Efter arrangementet er der mulighed for at 
printe billeder til duel og til Ølstykke-mappe under Jes’ vejledning. 
HUSK: at aflevere billeder til Årets Billede. Billederne skal have 
deltaget i mindst én af sæsonens fire glaskonkurrencer 
HUSK evt.: dine udvalgte billeder til at printe til duellen / Ølstykke-
mappen  
HUSK OGSÅ: at aflevere serier til Region Nord, max 2 (frist 11. 
marts.)  
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12. marts: DUEL Herlev FK versus Frederikssund FK 
Vore venner fra Frederikssund kommer med 21 af deres billeder og 
tror, at de skal vinde. Den ukendte dommer vil pege på sine favorit-
ter, og vinderklubben kan efterfølgende prale resten af aftenen. Det 
bliver voldsomt, festligt og fornøjeligt (for én af klubberne). HERLEV 
RULES.  
HUSK: medbring truthorn, klaphat, sikkerhedssko og andet 
landskampudstyr 
HUSK (efter kampen): at aflevere dit udvalgte billede til Ølstyk-
ke mappe 
 
torsdag d. 14. marts: Region Nord bedømmelse af ’Papir 2’ 
Så er der igen et festligt Region Nord arrangement. Bedømmelsen 
er arrangeret af Negativ Roskilde, så vi skal et stykke vest på og 
det er nok smart at aftale at køre der hen i fællesskab. Det er den 
anden af Regionens to årlige konkurrencer i ”papirbilleder”, som 
kan være med eller uden farver efter eget valg, der bliver afgjort i 
aften. Vi mødes med vennerne fra de mange fotoklubber i regionen 
og hører dommerens kommentarer og gode råd. Desuden ser vi 
alle de ikke-antagne billeder med musikledsagelse. 
 
19. marts: - Vi får besøg af Henrik Brøndsted  
I aften er det lykkedes os at få Henrik til at besøge os med sine 
spændende, kreative og meget flotte billeder og at fortælle lidt om 
dem. Henrik Brøndsted har fået sine billeder antaget i adskillige 
konkurrencer verden over, og han har udgivet fotobøger bl.a. om 
”sin” by i Sydfrankrig, Sigeon. Desuden tager han portrætter af 
kendte og ukendte samt pressefoto, mest af musik og musikere, og 
som rammen om det hele driver han et fotostudie i NV-kvarteret. 
 
Månedskifte Marts - April: Tur til tranerne ved Pulken 
Også i år planlægger vi en tur til tranerne ved Pulken. Normalt sam-
les tusindvis af traner ved Pulken ved Åhus i østlige Skåne på den-
ne tid af året inden de trækker videre mod nord. 2018 skete det ikke 
pga. den sene frost, tranerne skyndte sig nordpå. 
Når vi kommer tættere på, og vi kan se hvordan vinteren har været, 
finder vi to lørdage, hvor vi i fællesskab kan tage til Pulken for at 
opleve tranerne. 

Mon ikke vi er lidt heldigere med at se traner i år, sidste år var der 
desværre ikke så mange, da landmændene ikke ville fodre traner-
ne, fordi de ikke selv havde sået endnu, pga. af vinteren blev ved 
så længe, så tranerne måtte finde andre steder. 
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26. marts: Bedømmelse af Kreativ + Serier 
Aftenen byder på en nervepirrende bedømmelse af vores to, meget 
forskellige kategorier, kreativ (digital) og papirs-serier. Vi ser de 
bedste af billederne fra begge kategorier, og får dommerens kon-
struktive bemærkninger serveret som tilbehør. Som supplement kan 
vi måske få svar på nogle af Livets Store Spørgsmål: Hvor kreativt 
kan man forbedre sit billede, og hvornår er nok alt nok? Hvor man-
ge billeder er det nødvendigt at tage med i en serie, og hvad er for-
skellen mellem en serie, en portefeuille og bare en samling bille-
der? 
 
2. april: Vores egen bedømmelse af Ølstykke’s billedmappe  
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 kommentarerne 
på næste tirsdag, når det bliver alvor. Desuden vil Kloge Åge på et 
kvarter oplyse os om en fotografisk spidsfindighed eller et snedigt 
fif. 
 
9. april: Vi får besøg af Ølstykke  
Vennerne fra Ølstykke kommer på besøg i aften, og vi hører hvad 
de har fået ud af de billeder, de har haft til låns. Afvekslende her-
med præsenterer vi vores kommentarer til de billeder fra Ølstykke, 
som vi har set på.   
 
16. april - klubaften er inddraget på grund af påsken 

 
23. april: Fremlæggelse af Årets Billede  
I aften er det sidste gang, vi hilser på billederne fra denne sæsons 
glaskonkurrencer. Vi har haft alle de bedste billeder til bedømmelse 
hos tre forskellige dommere, og nu hører vi hvordan deres forskelli-
ge vurderinger falder ud. Afslutningsvis tælles pointene sammen, 
og vi hylder årets gennemsnitligt bedste billede i henholdsvis digital- 
og papirkategorien. Måske får vi også lejlighed til at kommentere de 
billeder, som vi hver især har tænkt os at sende ind til Den Nationa-
le (og derfor skal have med i helt færdig udgave næste tirsdag). 
Først på aftenen vil Kloge Åge i sit tekniske kvarter give sin patent-
opskrift på at løse en eller anden fotografisk pestilens. 
 
Samtidig: Region Nord bedømmelse af Serier 
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 

Fortsættes næste side  
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kan måske få nogle gode ideer til næste sæsons seriebilleder - hvis 
man har valgt det her arrangement i stedet for vores egen klubaf-
ten, og så kan man også få en snak med fotovennerne fra de andre 
klubber. Køge Fotoklub står for arrangementet, så det foregår der 
omkring. 
 
- - - herefter er der underholdning på alle tirsdagene til og med 18. 
juni, detaljer følger senere. Dog skal to aftener fremhæves: 
 
21. maj: Ordinær generalforsamling  
Det er årets klubmæssige højdepunkt – den ordinære generalfor-
samling. Indkaldelse og dagsorden kan du finde et sted i bladet her. 
Kassereren uddeler en drink til alle fremmødte medlemmer, som 
ikke er i restance. Her ud over er der beretninger, hyldest til årets 
vindere og debat.  
HUSK at komme og gøre din indflydelse gældende 
 - - -  
18. juni: sommerafslutning i Strandparken  
Sæsonens sidste aften er tur i Strandparken. Mødestedet er hos 
Lise & Uwe, Søvej 13, Vallensbæk Str. Nærmere forklaring og tids-
punkt følger. 

Vinder af Monochrom ”Cristo Redentore” af Lisbeth Frank 
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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: 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: Søren D Andersen; Egebjergtoften 118; 2750 Ballerup 
 2886 0580; S.D.Andersen@post.cybercity.dk 
 
Suppleant: Ledig 

Bestyrelsen 



”Galapagos” af Flemming Sørensen 

Bagsiden 


