




De trofaste medlemmer
Af Ole Banke

I forrige nummer af vores blad var lederen illustreret med et billede fra foreningens
første leveår. Det viste en opstilling af deltagerne ved det første vaklende weekend-
møde,  og mærkværdigvis  den eneste gang deltagerne hidtil er blevet fotograferet 
i samlet flok. Der optræder 14 medlemmer på billedet og det stemmer godt med
mine gamle notater om 15 deltagere. Det manglende medlem er  fotografen. 

Der er fire på dette ’familiebillede’ der ikke længere er medlem af NFD,
mens alle de øvrige – inklusive ham der tog billedet – stadig er medlemmer, og
hovedparten har gennem årene flittigt deltaget i NFDs aktiviteter, blandt andet
weekendmøderne. Jamen, det er da bare flot og opmuntrende! Fra den daværende
bestyrelse deltog fem ud af seks i mødet, de fire er med på billedet, mens to andre
siden har været med i bestyrelsesarbejdet. Allerede ved dette første weekendarrange-
ment var der jyder med – hele to, resten var fra Sjælland. Hovedparten af de 11 der
stadig er medlemmer har generelt været hyppige deltagere ved det årlige weekendmø-
de.

Som tiden er gået har vi i bestyrelsen ofte undret os over, at så mange
melder sig ind og forsvinder igen efter et år eller to. Det er der ikke nogen éntydig
forklaring på ud over, at det er svært at lave en landsdækkende forening for en flok
anarkistiske individualister (læs: naturfotografer). Når man melder sig ind i en
forening forventer man gerne, at der sker et eller andet lokalt. Men her skiller vores
forening sig noget ud, hvis man bor i provinsen langt fra Rådhuspladsen i
København. Skal der ske noget vil det ofte være op til en selv, og det er alle
naturligvis ikke indstillet på. Så allerede her siver en del ud igen.  Andre er bare
nysgerrige og har ikke lyst til at deltage i årsmøder og andre aktiviteter sammen med
en masse de ikke kender. Når de så opdager, at de stort set kun får medlemsbladet
for deres kontingent, så fornyer de ikke medlemsskabet med næste års girokort.
Tilbage  har vi heldigvis alligevel en solid grundstamme af medlemmer fordelt over
hele landet som bakker op om foreningens forskellige påhit – og har gjort det fra den
dag de meldte sig ind, og på den måde været med til at udvikle det NFD vi kender
i dag. Disse kernemedlemmer sætter vi stor pris på i bestyrelsen – uden dem ville der
slet ikke have været nogen forening.

I kort tid var vi for år tilbage oppe på 150 medlemmer. Det har siden stået
for bestyrelsen som et magisk tal: Når vi op på det magiske tal i jubilæumsåret? Ja,
hvorfor ikke – og hvorfor ikke 160 eller hvad med 200?  Hvis vi alle gør en indsats
gennem vores aktiviteter i naturen, når vi møder andre kratluskere med et kamera
om halsen, ved møder og så videre. Mange kender ikke NFD, men bare det at få
kendskab til vores hjemmeside vil ofte give dem interesse for foreningen. Derfor
husk altid adressen nfd.dk! I dag har vi både en NFD Nord og NFD Øst. Tør man
håbe på en yderlig knopskydning til en NFD Syd og NFD Midt, så hele landet kunne
blive dækket? 

fra bestyrelsen & redaktionen

         
Medlemstal pr 1. november 2006
Vi er nu blot 9 medlemmer fra de magiske 150 medlemmer - lad os se om vi når det
i jubilæumsåret.
Siden sidste nummer har Jens Stolt, Kim Thrane Melchiorsen, Per Danker, John

Ottesen Boll, Finn Jensen, Jørn Nørgaard Christensen, Sam Vangstrup, Karl Ravn,

Henrik Bo Hansen og Jimmi Bisgaard  meldt sig ind. Vi byder dem alle velkommen

i foreningen. Desværre er der også 9 der er blevet “meldt” ud pga manglende

indbetaling af kontingent.

Med billedet i fokus - Tema år 2007 
Den digitale tidsalder har nu været over os i et par år. Af samme grund har det været

helt naturligt, at der har været talt meget om teknik. Dels har der været møder med

teknisk indhold og bladet her har da også til tider haft tekniske indlæg.

Det ændrer vi på næste år, hvor vi i stedet for vil sætte billedet i centrum. Vi lægger

ud på julemødet, hvor vi beder alle de deltagende om at tage max 5 billeder med. Det

skal være 5 billeder man er særligt glad for og den enkelte fotograf skal begrunde sin

begejstring for billederne.

Vi følger op på dette i februar med en aften om billedsyn efterfulgt af den første af

en forhåbentlig længere artikelserie i bladet om billedsyn. 

Til marts slutter vi så af med en gammel kending “anonym billedkritik” og alt

sammen under temaet “Med billedet i fokus”

Tillykke til Jesper Tønning.
Jesper har atter gjort sig bemærket  internationalt og igen er det i GDTs konkurren-

ce: 
“European Wildlife Photographer of the year 2006"

Denne gang med placeringer i Planter og Andre dyr - begge steder Higly commen-

ded.
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Endnu et år var vejret med os og pauserne blev tilbragt i det fri Foto: Poul Henrik Klausen.

Årsmødet 2006
Tekst: Finn Carlsen, foto: Poul Henrik Klausen.

NFD's årsmøde 2006 foregik på Trelde Næs ved Fredericia i perioden fredag d.13.

til søndag d. 15.10.2006. 

Indkvartering foregik i Troldehuset yderst på Trelde Næs og allerede kl. 17 var

mange medlemmer fra nær og fjern mødt frem i det dejlige og milde efterårsvejr.

Indkvarteringen foregik i to mindre sovesale på første sal og ellers i mindre værelser

primært forbeholdt ægteparrene. 

En del medlemmer havde dog valgt at ligge i telt eller overnatte i bilen, måske belært

af tidligere årsmøders oplevelser med brændesaveri på sovesalene om natten. 

Kl. 18 trak man indenfor og middagen blev serveret, lasagne over hele linien, også

i vegetarversion, efterfulgt af jordbærgrød dog ikke i kødversion.

Under middagen bød formanden velkommen til 10 års jubilæums årsmøde og

næstformanden informerede om det rent praktiske. Allerede på dette tidspunkt var

humøret blandt de fremmødte højt ligesom lydniveauet, der blev snakket rigtig

meget på kryds og tværs. 

Efter middagen blev der ved fælles hjælp rokeret rundt på inventaret, foreningens

projektor blev installeret og vi var klar til forevisning af de programsatte billeder.

Efter de første serier måtte der justeres lidt på projektoren, men ellers forløb det hele

fint. Der var digitale billeder fra det store udland, men naturligvis også fra den lokale

andedam. 

Næsten alle er jo digitale i dag, men en lille sej skare holder ved det analoge lidt

endnu bl.a. Thorbjørn Ponsaing, der viste en flot serie 6x6 dias fra det nordligste

Sverige. (Det er jo stadig dejligt at se rigtige dias.) 

Ved midnatstid besluttedes det at stoppe forevisningen og vise resten om lørdagen.

En del valgte herefter at gå til køjs, mens andre havde nogle ting de lige måtte have

gjort færdigt over en pils eller to, men ved 2-tiden blev der "stille". 

Lørdag morgen var nogle tidligt ude af fjerene for at komme ud at fotografere og kl.

Klaus Nigge forklarer valget af nr. 1, 2 og 3 i kategori “Vækster”
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8 blev morgenmaden serveret. Efter et solidt morgenmåltid var en del medlemmer

klar til at følge naturvejleder Kai Rønnow rundt på næsset. Kai underholdt undervejs

med diverse røverhistorier og lokalhistorie, men havde til tider lidt svært ved at styre

de mange individualister, der nemt blev optaget af andre ting bl.a. af en mindre flok

salamandere. Så da Kai efter nogle timer returnerede til Troldehuset havde han kun

ganske få deltagere med hjem. (De øvrige medlemmer nåede selvfølgelig også hjem,

men på egen hånd.).

Frokosten blev serveret, en herlig buffet, og snakken var bestemt ikke mindre end

under middagen dagen før. 

Årsmødets "æresgæst" og dommer for årskonkurrencen Klaus Nigge var herefter på

programmet. 

Klaus viste billeder og fortalte med entusiasme og humor historien om hans møde

med Kamtschatka, områdets beboere og Stellers havørn. Fantastiske oplevelser og

fantastiske billeder af ørnene ikke mindst i vinterperioden med rigtig fotogent

snevejr. Sidegevinsten var en masse billeder af bjørnene samme sted, hvem kan

glemme Karl Heinz, den dumme, men ukuelige bamse ? 

En imponerende og særdeles underholdende forestilling. 

Klaus Nigge stillede herefter op til spørgetid i ca. halvanden time, hvor han svarede

ærligt, ligefremt og humoristisk på vore spørgsmål, generelt om karriere, National

Geographic mm. og mere personlige om f.eks. hans familieliv. Nogle af svarene

kunne måske give lidt stof til eftertanke hos en del af medlemmerne. Klaus stillede

også spørgsmål til salen, hvilket skabte en del moro. - En lun fætter ham Klaus. 

Det var efterhånden tid til aftensmaden - 10års jubilæumsmiddag - med drikkevarer

på foreningens regning, hvilket var ganske populært. Der serveredes dejlig rosa

oksesteg med tilbehør efterfulgt af bagværk med figner. Lækkert. 

Under middagen overraskede Ole Andersen os med et causeri over Naturen,

naturelementet og naturfotoet - vist til tider ligeså kaotisk som den viste mangrove-

sump - meget underholdende og mange tak til Ole for dette indslag. 

Herefter var årskonkurrencen i centrum. Konkurrencen blev indledt med en

fremvisning af alle deltagende billeder - der var tavst som graven, måske man lurede

på hvad konkurrenterne mon havde præsteret - og bagefter var der kåring af

vinderne og vinderbillederne. Formen virkede særdeles god med præsentation af een

kategori ad gangen garneret med konstruktive kommentarer af dommeren Klaus

Nigge. Ikke mere om dette her - der er mere andetsteds i bladet. 

De sidste programsatte billeder blev kørt i stilling med varierende emner

bl.a. macro og flere billedspil med gennemgående temaer og underlægningsmusik. 

Det var spændende. 

Alle billeder var præsenteret på den rigtige side af midnat og årsmødets program

havde efterhånden sat sig sine spor hos deltagerne, så de fleste valgte vist at krybe

til køjs på dette tidspunkt. 

Efter morgenmaden søndag morgen var der ved at være almindelig opbrudsstemning

og evalueringen blev lige reddet i land inden for mange deltagere var stukket af. Der

var generel tilfredshed med arrangementet og det meget store fremmøde på omkring

46 medlemmer, der svarer til næsten 1/3 af foreningens medlemmer. Hvor mange

foreninger kan præstere det? 

Flot! På gensyn næste år.

            

                 Camera Nat
ura 

  "Verdens smukkeste tidsskrift"
    

   

Kan købes hos:

 
Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 i Herning,

Naturbutikken, Vesterbrogade 128A, 1620 København V

Prøv dit lokale bibliotek, måske har man Camera Natura der!

Nærmere information: Ole Banke tlf. 35 42 72 95/oleb@nypost.dk

PS: Camera Natura nr 2/2006 er næsten et særnummer om NFD!
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Insekter i  fart og foto
Tekst & foto: Ole Andersen

Flyvende insekter?

Måske kan det virke lidt skævt at bringe en artikel om dette for en naturfotograf så

vigtige emne her i efteråret. Men dels er der jo folk, som i vinterhalvåret rejser til de

varme lande og der kan træne de anførte discipliner. Dels er der nogle af os, som har

fornøjelse af at besøge tropehuse og sommerfuglelande. Opsatte tavler hjælper her

med artsbestemmelsen! Men naturen er nu engang det bedste sted. 

Kom igang!

Det er vist ingen hemmelighed, at seriøs naturfotografering koster hjerteblod og

fodsved – og god tid. Planlægning skader heller ikke. I gamle dage var aktive

insektfotografer blandt de populære gæster hos fotohandleren. Filmforbruget var

stort. Først er man ovenud lykkelig, når motivet genkendes. Så skærper man kravene,

nu med forventning om skarphed og god komposition. Man udvikler sig fra

registrator til fotograf. Måske. Men – først skal man lige igang. Her følger så

anvisninger på nogle metoder i den ædle sport at skyde insekter i fart.

Søg kendskab og erfaring.

Vi forudsæter, at interessen er der. Og efter mange års omgang med småkravl får

man en fornemmelse af deres rytme. Kort sagt kendskab til adfæren. Man finder ud

af, hvordan en humlebi anvender stregkoder. Når den besøger en blomst, sætter den

et duftmærke, hvorved den undgår at spilde tid på samme blomst efter for kort

interval – væksten skal lige have en tyve minutters tid til at udvikle nektar. Og så

begynder den på nederste blomst og fortsætter opad, omtrent som en træløber

opererer ude i park og skov. Sommerfugle har visse ritualer under parringslegen. Det

samme gælder svirrefluer og andre insekter. Man skal lære både at fotografere og at

iagttage – og at bruge sin erfaring.

En god øvelse.

Til fotomodeller kan man lige så godt vælge individer af en vis størrelse og meget

gerne farverige arter. En del biller er meget brugbare, f.eks. blødbiller, hvepsebukke,

kardinalbiller og mariehøns. Sæt dem på fingeren eller et strå. Så søger de opad – og

vupti! – de knalder flyvevingerne ud og drøner afsted mod nye eventyr. Man når

knap nok at registrere, hvad de pønser på. Og det er svært at fotografere dem i det

rigtige brøkdel af et sekund. Men prøv at være beredt – det er ikke kun forbeholdt

spejderne!

Snyd lidt – i begyndelsen.

At holde øje med kræet i søgeren og samtidig få trykket på knappen i det rigtige

øjeblik er næsten umuligt. Brug stativ. Snyd også lidt. Sæt kræet på det strå eller den

kvist, som er bestemt for at være i focus. Kig på showet på god afstand, så er der

langt større chance for at fotografere. Nu får man måske billedet efter kun 10-20

forsøg! Er der endnu ikke gået religion i den digitale adfærd, så skyd  med Jpeg –

med mulighed for langt flere skud i hurtig rækkefølge og chance for at ramme den

gode situation. Indrømmet – lidt snyd er det. Men man skal jo igang uden alt for

mange nederlag.

Humleflue, Canon EOS 20D, EF 100 mm f/2,8 macro.
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Velegnede insektgrupper.

Biller, guldsmede, honning- og humlebier samt gedehamse, sommerfugle og

svirrefluer incl. humlefluer er insektgrupper, man kan arbejde med i flyvende tilstand.

Mange har erfaret, at autofocus i almindelighed ikke lønner sig. Autofocus-

funktionen er blot en avanceret idiot, som lader sig forvirre af det slør, vingerotatio-

nen afgiver. Sugesnabel og øjne og mest muligt af kroppen skal –normalt da! - være

skarpt gengivet. Men at få det hele perfekt er umuligt, for dybdeskarpheden er jo

som bekendt absolut minimal i macroområdet. Allerede i april kan man jagte

Humlefluen. Et sært og næsten ortopædisk designet insekt, som tilsyneladende

ekvilibristisk svirrer foran blomsterne. Går man tæt på, ser man i søgeren, at dyret

snyder ved at bruge sine forben til balancegangen, mens den suger løs i blomsterne.

Færdes bl.a. i havens Forglem-mig-ej og Perlehyacint eller i de utallige Følfod ude

i skovens grøftekanter på solrige steder.

Bliv bevidst.

Efterhånden begynder man at overveje, hvordan man ønsker sine flyvende insekter

gengivet. Blur-effekt (sløret uskarphed) eller knivskarphed? Debatten kan få sindene

i kog på god gammeldags fotoklub-manér! Valget er naturligvis individuelt.

Personligt tilstræber jeg fornemmelsen af fart og dynamik. Jeg er ikke ubetinget

tilhænger af det gammeldags skarphedskriterium, hvis resultatet bliver noget, som

ligner et præparat hængt op i snore under loftet på et museum. Så hellere bevægelses-

uskarphed. Normalt afprøver jeg flere løsningsmodeller undervejs. I gamle dages

fotolitteratur anbefalede man undertiden at opsætte farvet karton i baggrunden for

at opnå en ensartet og rolig flade. På et tidspunkt var næsten alle tyske ”naturkalen-

dere” præget af dette vanvid. Bl.a. tilstræber jeg i mine guldsmedefotos at fremme

troværdigheden ved om muligt at lade siv og vandflader være synlige. Og med digital

fotografering er det jo ret så smart, at man ikke skal vente måske flere dage på de

fremkaldte diastrimler. Men tag aldrig afsted uden ekstra kort og batterier. Man æder

sig hurtigt gennem både 1 og 2 GB.

Valg af optik?

Det er ikke sådan ligetil. Naturligvis vil man normalt foretrække en ægte macroptik.

Men f.eks. en 300 mm med god nærafstand kan undertiden være løsningen. Og på

Gotland blev der fotograferet flyvende Apollo med en 18-50 mm optik. Uden at

kigge i søgeren, parallelt løbende ved den flyvende sommerfugl – og med afstanden

på forhånd indstillet på 60 cm og lidt tilfældigt valg af brændvidde. Det gjaldt blot

om på øjemål at bedømme den rigtige afstand og holde udløseren i bund – med 800

Humlebi i fart, Canon EOS 20D, EF 100 mm f/2,8 macro.

ISO og passende blændekompensation mod den lyse sommerfugl. Samtidig ikke at

falde over sten og rødder eller havne i grøfter. God motion i sommervarmen – og

i løbet af dagen et par mageløse skud! Metoden kan kun anvendes mod større

insekter, men f.eks. også parringsceremoni hos parvis optrædende og flyvende

Citronsommerfugle eller Aurora på gode forårsdage. I troperne er det ikke

usædvanligt at bruge sin lange fugletele for at fotografere store sommerfugle som

bl.a. ”Birdwings” i Sydøstasien.
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Focuseringsmetode.

Fast indstillet afstand og så bruge kameraet til at regulere focuspunktet er ofte en

brugbar metode. En anden, som jeg bl.a. benytter ved guldsmedejagt, er på forhånd

at indstille afstanden, f.eks. på min 100 mm macroptik ved 1 meter og så kun

interessere mig for de guldsmede, som nogenlunde befinder sig indenfor dette

område. Jeg skæver lidt uden for søgeren og holder øje med det patruljerende dyr,

når det nærmer sig. Står det så stille i luften måske to til fire sekunder, er det om at

få justeret afstandsindstillingen, og så banke en serie skud af. Det er ofte håbløst at

forsøge at dreje afstandsindstillingen hele vejen gennem spektret fra ganske kort ud

til flere meters afstand. Det er der sjældent tid til – så hellere hvile sig og skyde i det

rigtige øjeblik. Det hænder også, man finder arter, som bruger flere sekunder til at

stå stille. Så er der måske også tid til at anvende autofocus, men vær på vagt over for

den fejl, vingesnurren kan medføre.

Prøv også med et spejl.

Udover de her anvendte billedeksempler kan jeg  henvise til min præsentation på

NFD-siden, hvor jeg også viser foto med flyvende insekter. Den store gedehams

havde indrettet sig i en redekasse hen på sommeren. Året før havde jeg fået dens

brod solidt plantet oven i hovedet, da et kræ i boet havde følt sig provokeret af den

alt for nærværende fotograf, som befandt sig på en stige lige ud for flyvehullet. Det

gav gode portrætter – og en oplevelse af hvad der kan pumpes ud af den ca. 1 cm

lange giftbrod. Så er det godt med en længere brændvidde! Lysforsyningen var

moderat, så jeg satte et spejl op, hvorved jeg både forøgede eksponeringstiden og

samtidig forlængede den periode, hvor lys faldt ved redekassen. Metoden er brugbar,

hvor en jævnlig trafik af flyvende insekter foregår, især honningbier nær bistadet og

div. gedehamse nær boet. Man skal huske at kontrollere, om mærkelige skygger

aftegner sig på div. baggrunde, men i fri luft er der ingen problemer. Brug stativ og

tryk udløseren i bund, hver gang et insekt synes at være på vej ind i billedfeltet.

Hvorfor?

Afslutningsvis må jeg da lige huske at tilføje, hvorfor jeg synes, emnet flyvende

insekter i fart og foto er så væsentligt. Og fascinerende. Vi ved jo alle, hvordan en

række insekter ser ud. Mange os er f.eks. vokset op med den lille bog ”Insekter i

farver” og justerede vore drømme efter den. Den var også levedygtig, kommer igen

og igen i nye forklædninger. Strengt taget er det at registrere dem endnu engang ikke

nødvendigt. Det gjorde hr. Hahnewald så fortræffeligt for over 50 år siden og andre

illustratorer 100, 200 eller 300 år tidligere. Der skal mere til end genkendelsens glæde. 

Adfærd og cyklus er altid gode emner. Det flyvende insekt er en god fotografisk

udfordring. Det er både pivende svært og giver god motion! Man skal gengive dem

anderledes end måske forventet. Et passivt insekt på et blad eller i en blomst er ikke

altid nok. Det må gerne være svært, og det skal ihvertfald være seværdigt for andre

end fotografens nærmeste.

Apollo - Gotland, Canon EOS 20D, EF 18-55 mm .
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Årskonkurrencen 2006
Det er nu 3. år i træk vi har afviklet Årskonkurrencen under Årsmødet, så det er nu

nærmest blevet en tradition.

Der var en glædelig fremgang at spore i antallet af indsendte billeder men sandelig

også en fremgang i deltagende fotografer.

25 fotografer har deltaget i årets konkurrence, hvilket betød at årets dommer Klaus

Nigge fra Tyskland skulle pløje sig gennem 355 billeder for at finde frem til de 7

kategorivindere og årets naturfoto.

Kategori Landskab: Morten Hilmer snuppede revl og krat.

Kategori Planter:: Winnie Kristiansen, Lars Gejl og Kurt Stæhr

Kategori Insekter: Kristian Mainz, Morten Hilmer og Lars Gejl

Kategori Pattedyr: Helge Sørensen, Kurt Stæhr og Hanne & Jørn Wahl-

strøm

Kategori Fugle: Kristian Mainz, Kurt Stæhr og Gerner Majlandt

Kategori Andre dyr: Kurt Stæhr, Klaus Bjerre og Albert Steen- Hansen

Potefolio: Morten Hilmer, Winnie Kristiansen og Kristian Mainz

Samlet vinder og Årets Naturfotograf 2006: Morten Hilmer

Nr 2 Kurt Stæhr og på 3. pladsen Kristian Mainz.

Stor tillykke til alle 3.

Årest Naturfoto blev Kristian Mainz vinderbillede i kategori Fugle - tillykke.

Alle vinderbillederne i de 7 kategorier fik et par ord med på vejen af Klaus Nigge, der

på saglig vis begrundede valget af nr 1, 2 og 3 i de forskellige kategorier. Det jo altid

godt at høre hvad kapaciteterne mener om vores billeder og lære noget kan man altid

- tak for det Klaus Nigge.

Til slut vil jeg gerne sige at det går fremad mht kvaliteten af det indsendte til

årskonkurrencen. Billederne er stor set alle navngivet på den foreskrevne måde, men

det knibet stadig lidt med størrelserne.

Det vil jeg prøve at råde bod på med en endnu bedre vejledning til nærste

årskonkurrence. Rider - Årets Naturfoto - Kristian Mainz
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To af Morten Hilmers billeder. Nr 1 Landskab og nr 2 Insekter. Rådyr i sne. Pattedyr 2. - Kurt Stæhr
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