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torsdage kl. 19.30 

Igen i år startervi sæsonen med medlemmernes billeder fra 


den nys overståede sommer. Tag 10-15 gode skud med! 


Bemærk det er en torsdag. 


Denne fredag starter NFDs årsmøde 2009, denne gang i 


Grenå og varer til søndag den 4. oktober sidst på 


formiddagen. Mere herom senere. 


Det nye bestyrelsesmedlem Niels Poul Dreyer tager os med 


til øgruppen Kurilerne nord for.J apan. I ler har han bl.a. 


oplevet alkefugle og stellers havørn! 


Bemærk det er en torsdag. 


Helge Sørensen vil vise eksempler på fotos af fugle i flugt 


og action, og komme ind på nogle af teknikkerne fra 


fuglefotografens værktøjskasse. Hvis der er tid i overskud, 


viser han også et billedshow af fugle fra Lesbos. 


Bemærk der er en torsdag. 


Julcmøde med glogg og æbleskiver. De sidste detaljer 


kommer senere. Se hjemmesiden når tiden nærmer sig. 


Møder afholdes den første torsdag i måneden 

Vi mødes i fotoklubben og ser sommerens billeder. 


Tur til Livø, vi mødes i Rønbjerg-havn til afgangen 


10.00. 

5. september Tur med NfD-0stjylland 
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NFD i et vadested
Af Ole Banke og Klaus Bjerre

Det går godt for NFD for tiden, medlemstallet topper med foreløbig 183 medlem-
mer - det højeste nogensende. Der er gang i hjemmesiden med pt knap 70 profiler
eller præsentationer. Det sidste er næsten en fordobling i forhold til NFDs første
hjemmeside. Det har især taget fart siden hjemmesiden blev gjort interaktiv for knap
et år siden. Det gav mulighed for at den enkelte fotograf selv kan ’uploade’ sine
billeder direkte på hjemmesiden. 

Det er jo alt sammen meget opmuntrende, men går man hjemmesidens
profiler igennem én for én, opdager man hurtigt stor forskel i stil, emnevalg – og
kvalitet. Rent kvalitetsmæssigt dækker medlemmernes billeder over et meget bredt
spektrum, for nu at være lidt diplomatisk. 

Nu skal både nybegyndere og de meget drevne – halv- og helprofessionelle
–  have mulighed for at præsentere sig på NFDs hjemmeside. Men tænk samtidig på,
at alle med profiler på hjemmesiden er en del af NFDs ansigt udadtil!
Mon nogen vil opponere hvis vi  påstår, at det ville være fint om alle medlemmer der
’uploader’ billeder havde et fælles basalt teknisk udgangspunkt, således at billederne
i det mindste stod skarpe og med klare farver osv. Se mere omkring dette i artikel på
side 13 i dette blad. Så kan det med komposition, stil, personlighed gerne komme
senere. 

Ikke at vi forestiller os at NFD skal stille med en række landsdækkende
basale kurser i billedbehandling. Men for eksempel er der indtil flere udbydere af
naturfotokurser blandt NFDs medlemmer – herunder mindst ét on line. 

Ser vi dybt i krystalkuglen og langt ud i fremtiden kunne der måske tegne sig
en forening på to niveauer: niveau-1 for begyndere, de lidt øvede men ikke alt for
aktive. Og et niveau-2 for de hel- og halvprofessionelle, de meget drevne og meget
aktive naturfotografer. Men det vil som sagt være noget der ligger langt ude i
fremtiden og være noget der skulle tænkes grundigt igennem, da det vil blive meget
kompliceret at gennemføre og få til at virke i praksis. Man har gjort det i Tyskland,

men der har man også et helt andet rekruteringsgrundlag.

Det er helt klart bestyrelsens intention at gå i dialog med medlemmerne om,
hvordan vi får en mere spændende forening og en forening med tilbud til alle nye
som erfarne. Men i første omgang bliver det foreningens ansigt udaftil vi tager fat
på. 

Fra bestyrelsen & redaktio-
nen

Medlemstatus pr 1/8-2009
Dags dato er status 183 medlemmer. Nye navne er: Simon Rosenkilde Waagner,
Kim Aaen, Carl Erik Mabeck, Stig Nielsen, Irene Andersen, Peter Øgaard og Lars
Hansen.

Ny kasserer efterlyses.
Vores nuværende kasserer var egentligt fast besluttet på at stoppe ved generalfor-
samlingen tidligere på året. Men heldigvis lykkedes det os at over tale Helge til at tag
en tørn et år mere.
Det betyder så at vi skal bruge en ny kasserer fra næste generalforsamling/marts
2010. 
Bestyrelsen vil gerne bløde kasserer jobbet lidt op således at den nye kasserer IKKE
behøver at møde op til alle bestyrelsesmøder og nu om dage kan det meste jo foregå
via mails, hvilket betyder at alle uanset hvor i landet man bor, vil kunne bestride
jobbet.
Arbejdet består primært i at føre forbeningens regnskab, hvor størstedelen af
transaktionerne er medlemsindbetalinger. Derudover skal der laves et årsregnskab.
Budgettet er vi fælles om at få lagt i betyrelsen.
Kom nu ud af busken alle i regnskabskyndige, så vi ikke skal betale for at få
foreningens regnskab ført ude i byen.
Interessere kan henvende sig til Klaus Bjerre på 36759391 eller på mail:
eosfo2graf@dadlnet.dk

Årskonkurrencen 2009

Se foreningens hjemmeside
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Kontrasternes ø: Island
De lavdækkede lavamarker strækker sig milevidt, Nikon D70s, 18-70 mm, 1/200, f/8,0,

ISO 200.

Tekst og foto: Else & Martin Berg

Følgende er en sammenskrivning af oplevelserne fra vores to ferier i Island.
Første besøg fandt sted i august 2006 og andet i august 2008. Begge gange havde vi
omkring 12 dage alt i alt på øen, hvilket ikke er for meget! Vi havde det meste af
maden med fra Danmark (bagagen var af samme årsag overvægtig, hvilket personalet
dog håndterede rigtigt = ingen ekstrabetaling) og en bil med 4x4, hvilket er betingelse
fra udlejningsfirmaerne for at køre på visse grusveje (de såkaldte F-roads), var bestilt
til at holde klar i lufthavnen, Keflavik. Under begge besøg overnattede vi på
campingpladser i telt; især inde på øen er der koldt også i august, så huer, vanter,
dunsoveposer osv. var nødvendige.

I 2006 kørte vi ”øen rundt” på hovedvej 1 på 9 dage (omkring 4000 km)
blandt andet med ophold nedenstående steder – fjordene er generelt meget øde dog
med mallemukker på de fleste stejle sider. I 2008 besøgte vi ”kun” de nævnte steder
men med flere dage hvert sted til gengæld. Det skal lige oplyses, at det er koster
omkring 1200,- danske kroner om dagen at leje bil deroppe – ja, det er dyrt at leje bil
på Island!
Lavalandskab dækket med lav
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Eftersom vi havde alt nødvendigt til de første dage med hjemmefra lige bortset fra
sprit til Trangia’en var vi kørende allerede en halv times tid efter landing. Landskabet
var fantastisk: Tågen gjorde sit til, at lavamarkerne, der er overgroede af et tykt lag
lav, virkede mystiske, og luften var blandet med svovllugt, som spyes op af
undergrunden. Ikke ét træ var i syne… Fed begyndelse!

Krydsning af øen
Hvis man går og drømmer om at køre off-road, er det ikke Island, man skal tage til:
Det er strengt forbudt at køre udenfor vejene – også grusvejene i reservaterne – fordi
vækstperioden kun er et par måneder om året, betyder det, at det tager år at
genetablere overkørt flora…

Der er dog mulighed for at køre lange øde stræk ad eksempelvis Kjölur,
Askja og Sprengisandur, der alle er grusveje, der krydser øen. Kjölur fandt vi lidt
kedelig, mens Askja er mere spændende med sit sorte sand – men der er heller ikke
andet end sand, grus og ”tov-værks-lava”, der ligger som oprullet tovværk på begge
sider af vejen, og så de små, forunderlige blomster ind imellem alt det ufrugtbare.
Sprengisandur kørte vi halvdelen af sydfra, vendte og kørte så tilbage til Landmanna-
laugar – det tog en dag i et ufatteligt øde landskab men var det hele værd: sten, sten
og atter sten så langt øjet rakte, dog krydret med udsigten til gletscheren Hofsjökull
mod vest. Meget fascinerende med så store øde områder!

Geysere og vandfaldTåge over midten af Sprengisandur Sony A700, 75-300 mm, 1/160, f7,1, ISO 200.

Ikke langt fra Reykjavik (”den rygende vig”) ligger geyseren Strokkur, der
springer op til 35 m med 5-10 minutters mellemrund – meget fascinerende! Geysir,
der har lagt navn til fænomenet geysere, springer ikke længere regelmæssigt, selvom
velmenende folk har hældt masser af brun sæbe (blandt andet) i hullet, for at ændre
på overfladespændingen i håb om at øge hyppigheden af spring, hvilket dog (til alt
held) ikke er lykkedes… Det er rart, når vi mennesker ikke altid får det, som vi gerne
vil have! I 2008 var vi dog så heldige at se den springe – desværre blev vi taget med
”kameraerne nede”, så det blev ikke de store fotos af den – herligt at noget kun er
på nethinden!

Ruten Sprengisandur skærer gennem en stenørken, Nikon D70s, 70-300 mm, 1/800,

f/8.0, ISO 400.

Til gengæld er der altid gang i det nærliggende vandfald Gullfoss, hvor det lodrette
tæppe af vand, omkranset af græsklædte skrænter, forsvinder i en dyb slugt.
Disse to attraktioner ligger i ”The Golden Cirkel” tæt på Reykjavik, hvilket
indebærer, at der er en del turister i busser, sådan må det jo være visse steder – vi
havde dog god plads.
Landmannalaugar

Fra Gullfoss gik det ad vej 26 forbi vulkanen Hekla og videre ad F-road 225
ind til naturreservatet Fjallabak og ind i hjertet af Landmannalaugar, som kun kan nås
i 4x4 eller med en af de autoriserede bjergbusser. F-road'en tyndede derfor gevaldigt
ud i antallet af turister, og vi mødte vel ikke flere end 5-6 biler den dag! Vejene er
generelt fine grusveje med enkelte store sten, man lige skal udenom. Det spændende
er altid krydsningerne af vandløb: Der går hjulspor ud i vandet, og så dukker der
nogen op på den anden side igen… Men, man kan ikke bare regne med at køre i
andres spor, for sporene kan i princippet være flere dage gamle og vandstanden have
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ændret sig siden. Derfor må man altid ud af bilen og inspicere. Derefter køres i lavt
gear uden at stoppe, og det giver lidt af et gib i én, når vandet visse steder sprøjter op
på forruden! Vi indhentede nogle englændere, der ikke var særligt interesserede i at
køre først, så vi forsøgte at presse dem da de nu engang holdt forrest: ”You go first”,
meeeen de svarede bare ”No, YOU go first!!!!” – det gjorde vi så…

At man skal tage krydsningerne alvorligt vidner flere historier om: Blandt
andet er nogle kinesere fundet druknede i deres jeep… En anden mands bil gik i stå
midt i en krydsning – han gik efter hjælp, kom tilbage dagen efter, men der var bilen
væk – taget af vandmasserne…

Landmannalaugar er kendetegnet ved, at bjergene rummer alverdens gule,
grønne og røde farver – specielt i aftensol er farverne helt fantastiske. Egentligt græs
findes ikke derinde, men bjergene er mange steder beklædt med lav og mos i klare
grønne farver. Et unikt sted som ”kræver” flere dages ophold! En meget fin dagstur
går igennem de forunderligste lavaformationer.

Lavaformationer i forgrunden for de farvede bjerge i Landmannalaugar, Sony ?700,

18-70 mm, 1/160, f/9.0, ISO 200.

Med udgangspunkt i campingpladsen (i naturreservaterne må man kun overnatte på

autoriserede campingpladser, som dog er passende primitive) gik vi nogle halvdags-
ture i dalene derinde – der hænger fine turforslag i de gamle busser, som også tjener
som bibliotek og café. Det var en stor oplevelse at komme tæt på bjergene og få syn
for, at flere af dem består af flade klippestykker, røde af jern, alt imens svovldampe
hvæser ud lige ved siden af!

Endelig skal de varme kilder ved teltpladsen nævnes: Disse er den ægte vare,
eftersom det kolde vand der løber ned fra bjergene her blandes med varmt vand, der
stiger op fra undergrunden i en lille sø! Det er skønt at sidde der efter en tur rundt
i området og bare nyde udsigten til de farvede bjerge og folk på bredden i
dunjakker…

Skaftafell
Til forskel fra Landmannalaugar ligger Skaftafell lige ud til hovedvej 1 længere mod
øst – til trods for dette er der alligevel god plads på campingpladsen, der ligger lige
op til nationalparken. Der er flere fine vandrerruter i området – blandt andet en med
flot udsigt over Skaftafellsjökull. På den nærliggende Svinafellsjökull er der mulighed
for at prøve gletschervandring et par timer til overkommelig pris ~ 250 dkr. De
penge var godt givet ud for at komme op på et ”langsomt vandfald” – gletschere

Kæruld i forgrunden for de fravede bjerge i Landmannalaugur, Nikon D70s, 18-70 mm,

1/160, f/13, ISO 200.

10



bevæger sig som vandfald blot meget langsomt.
I Skaftafell ligger også det kendte vandfald Svartifoss, hvor baggrundskulissen
udgøres af meget regulære sekskantede basaltsøjler, der fremkommer, når lava afkøles
langsomt.
Jökulsárlón

I 2008 var sidste destination før retur til Reykjavik gletschersøen Jökulsárlón:
her ender isen fra Breidamerkurjökull i søen Jökulsárlón, som man på guidede ture
får mulighed for at sejle rundt på. Som skrevet tidligere opfører gletschere sig som
vandfald. Derfor eroderer gletschere også undergrunden væk, der hvor de ”falder”
ned allerforrest. Søen er derfor omkring 200 m dyb ikke mange hundrede meter
foran gletscherkanten (der er flere km bred), hvilket man ikke lige skulle tro! Det
sorte på gletscherne/i isen er ikke menneskeskabt forurening men derimod vulkansk
aske.

I søen svømmer flere sæler rundt, og der er blandt andet kjover og terner i luften
og på isen – et meget fredfyldt sted.

Kontrasternes ø
Island rummer nogle fantastiske kontraster: Der findes dybe fjorde,

græsklædte dale, sorte stenørkner, fjeld-flora, forvredne lavaformationer, lavmarker,
smeltevandsdeltaer strækkende sig 30 km ud mod havet, hvaler, mallemukker,
søpapegøjer og meget andet… Der er plads nok til at føle sig alene, selvom man
opsøger de af gode grunde kendte lokaliteter. Turen rundt på hovedvej 1 vil vi på
ingen måde have været foruden: På den kom vi rundt i de mest menneskeforladte
fjorde – meget råt landskab men med ”charme” i form af de store kontraster.

Det er en fantastisk ø, og det er bestemt ikke sidste gang, vi har været på
Island!

Ny hjemmeside ?
Få dine billeder præsenteret på den bedste måde. Ingen indviklede

programmer til upload af billeder eller til at skrive ny tekst med.

Meget fornuftige priser.

Kontakt Kasper Rasmussen e-mail: kasbjeras@hotmail.com

Har bl.a. lavet  www.kbphoto.dk 

Henstilling til falkefotografer
Af Niels Peter Andreasen Artscaretaker i DOF for Vandrefalk i Danmark og

Klaus Bjerre/NFD

Der har denne sæson været problemer i forbindelse med fotografering ved
Vandrefalkenes redelokaliteter, især på Stevns. Der er alt for mange, der ikke har
taget nok hensyn til falkenes behov for rimelig fred og ro til fødeoverlevering, æde,
fjerpleje m.m., og har opholdt i nærheden af ynglestedet i lange perioder, mens
forældrefuglene under højlydt varslen har brugt unødig energi på at holde øje med
fotograferne. 
          Man har også i flere tilfælde ignoreret skilte og henstillinger om ikke at gå uden
for stierne, men er kravlet ud til randen, hvor falkene normalt ikke ser mennesker og
derfor opfatter fotograferne som en trussel.
              Desuden har færdslen uden for stierne medført, at sjældne planter, herunder
orkideer, er blevet trampet ned.
          Alt i alt er det vigtigt, at det øvrige publikum på falkelokaliteterne ikke oplever,
at det er tilladt at kravle uden for de almindelige ruter og lægge sig tæt ved falkenes
ynglested, hvis blot man har et kamera med. Det vil skabe kritik af den åbne
formidling af en fåtallig fugleart, man har valgt i vore dage.

Vandrefalke på Møns Klint, Nikon D300+ 300 2,8 + 2x konverter foto: John Larsen.
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Derfor henstiller vi, at man kun tager fotos fra de offentligt tilgængelige steder, med
mindre man har en særlig tilladelse fra myndigheder eller private lodsejere. 
Denne henstilling kan måske få nogle til at føle sig uretfærdigt mistænkeliggjort, men
det kan kun være i alle ansvarlige fuglefotografers interesse, at der ikke opstår
negative følger af fotografering på Vandrefalkens redelokaliteter. Muligheden for at
få unikke fotos af falkene på Stevns i år tiltrækker såvel erfarne, ansvarlige fotografer
som en masse uerfarne, der med vore dages digitale teknik ser en chance for at
matche de mere etablerede folk.
Da mange af de mindre erfarne fotografer i stor udstrækning besøger Netfugls
Galleri, har vi valgt at komme med en henstilling her og håber, at det vil nå ud til så
mange som muligt. Også ved generel kontakt mellem fuglefolk og fotografer.

Ovenstående er snuppet direkte fra www.netfugl.dk

Som en forening for ansvarsbeviste naturfotografer vil NFD på det kraftigste
anmode om at alle NFD medlemmer vægter hensynet til naturen højere end tanken
om at få billeder med hjem på CF-kortet.

Der har i 2008 været talt meget om naturetik i foreningen og det står
ligeledes skrevet i foreningsvedtægterne, at man skal tage hensyn til naturen.

Det må være i alles interesse at passe på naturen, og det er bestemt  ikke i
NFD’s interesse at have medlemmer der ikke efterlever disse skrevne som uskrevne
regler.

Teknisk korrekte billeder - hvad er det?
Af Klaus Bjerre

Det er nu atter blevet tid til at uploade billeder til foreningens årskonkurren-
ce. I den forbindelse vil jeg lige kort ridse op, hvad der forventes rent teknisk af dine
uploadede billeder. 

Ordet konkurrence mere end antyder jo, at man skal præstere sit ypperste
for at gøre sig forhåbninger om at vinde. Det er i kke som i amatørsport, hvor det
så ædelt hedder sig at det mere gælder om at deltage end at vinde - jeg tør slet ikke
tænke på den stakkels dommer, hvis dette var tilfældet i vores konkurrence.

Nedenfor har jeg kort skitseret, hvad det er ALLE kan og bør sørge for er i orden,

inden der uploades billeder..

Horisonten skal være lige •

•
Der må ikke være pletter (støv på billed sensoren) 

•
Billedet skal være rigtigt skarpt, eller helt uskarpt hvis det er

det, der ønskes. 

•
Billedet må ikke være “oversharpened” (hvis original optagel-

sen er skarp er skal yderligere skarphed tilføjes med let

hånd). 

•
De hvide områder (højlyset) må ikke brænde ud, dvs. at der

skal være tegning i de hvide områder. 

• De sorte/mørke områder (skyggepartierne) må ikke blokke,

dvs. at der skal være tegninger i de mørkeste områder. 

• Billedet må ikke have farvestik med mindre det er et meget

tidligt morgenbillede eller et sent aftenbillede.

Et er det tekniske som der sådan set ikke er så meget at være i tvivl om. Noget helt
andet er motiverne. Nu kan man jo ikke diskutere motiver, for det den ene synes om
synes den anden måske ikke om. 
Men der er et par ting der bør tages i betragtning, når billederne udvælges derhjemme
ved computeren..
Det handler om Billeder og Natur, så det er ikke nok at billedet for eksempel viser
en sommerfugl, du selv synes er mægtig spændende. Billedet skal også bibringe den
uindviede/ikke sommerfuglekyndige en billedoplevelse.
Tænk også på, hvor i billedet du placerer dit hovedmotiv, man kan komme langt med
den rette beskæring.

ANSEL ADAMS
på gl. Holtegaard 07.08 - 25.10

Ansel Adams værker betragtes som et betydeligt bidrag til fotografiets
historie, og hans kunst synes til stadighed at være relevant for nye

generationer på nye måder.
Således skriver Kenn Hall fra Christchurch Art Gallery, New Zealand.

Snyd ikke dig selv for at se nogle den store mesters fantastiske s/h
landskabsbilleder fra specielt Yosemite i Californien.
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Naturfotografering når vejret er dårligt

En regnvejrsdag i skoven eller ved havet har 
sin helt egen charme. Der kommer en ro over 
naturen, og der åbnes nye muligheder for at 
lave spændende billeder. Alligevel kan det 
være svært at komme af sted, for alt bliver jo 
så vådt. Du får her et par gode råd til, hvordan 
du kan beskytte dit udstyr, og hvordan du kan 
gøre en regnvejrsdag i felten lidt mere komfortabel.

Tekst og foto:Hilmer & Koch www.hilmer-koch.dk

Når vejrudsigten lover regn
Det er torsdag aften, og man har glædet sig til at tilbringe den kommende

weekend i den danske natur, hvor talrige motiver venter på at blive fotograferet.
Skuffelsen er derfor stor, når vejrmanden på tv præsenterer vejrudsigten for de næste
fem dage. Overskyet med regn og opklaring mandag – typisk.
Der er imidlertid ingen grund til at ærgre sig. Naturen er andet end gule rapsmarker
under en blå himmel med små hvide skyer, eller den lille skovsø, hvor andemor
kommer svømmende med de søde små ællinger, mens solen kaste sine gyldne stråler
over hele sceneriet.
Naturen er også sne, regn og blæst, og du kan få nogle utrolig stemningsfyldte
billeder, hvis du trodser vejret og tager af sted med kameraet, når de fleste andre
bliver inden døre.

Der er ikke meget ved at fotografere, hvis alt bliver vådt og ødelagt, og du
selv er gennemblødt og kold. Derfor må du forberede dig, før du tager af sted.
Det er også en god ting, hvis du har en klar ide om, hvad du gerne vil lave billeder
af, før du tager af sted, så du ikke skal stå derude i regnen og få ideerne – så kan man
nemt blive overbevist om, at det i bund og grund bedst kan svare sig at tage hjem
igen. 
Jeg vil fortælle dig, hvordan jeg selv arbejder, når jeg er ude i det dårlige vejr.

Vær forberedt
Jeg starter altid med at planlægge fototuren ved at tænke over lokalitet,

motiver og vejr samt hvilke billeder, jeg godt kunne tænke mig at få med hjem.
Ud fra mine overvejelser afgør jeg så, hvilke objektiver jeg tager med, hvilket tøj jeg
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tager på, og om jeg skal være camoufleret eller ej.
Hvis man planlægger på at bevæge sig rundt i det samme område i længere tid på en
regnvejrsdag, er det rart at have en slags base camp, hvor grej, frokost og ekstra tøj
kan ligge tørt. 
Hvis jeg ikke har bilen i nærheden, har jeg altid et telt eller et bivuakoversejl med,
som jeg sætter op, når jeg ankommer til lokaliteten. Her kan man i ny og næ sætte sig
i tørvejr og få en lille pause og en kop te eller kaffe.

Det kan være vanskeligt at arbejde med kameraet, når det regner. Dels fordi
kamera og objektiv bliver vådt, men også fordi, der er risiko for at få vand i kameraet,
når man vil skifte objektiv. Det gør det vanskeligere at fotografere, når man hele
tiden skal passe på udstyret, for så kommer koncentrationen hurtigt væk fra motivet.

Paraply og regnfrakke til kameraet
Det kan være en virkelig god hjælp at medbringe en paraply, som man enten

kan sætte fast på stativet eller i klemme mellem rygsæk og ryg. Jeg sætter paraplyen
fast, for at have hænderne fri.

På denne måde kan man sidde i tørvejr uden hele tiden at skulle aftørre
objektivets frontlinse for vanddråber og uden at skulle være bekymret for, om man
får vand i kameraet.
Det handler jo bare om at gøre det mest mulig komfortabelt for sig selv. Man må
være opfindsom og finde sine egne løsninger. Hvis man eksempelvis ligger i
skovbunden og fotografere svampe og mos, kan man jo tape en spids pind på
paraplyens skaft og så stikke den ned i jorden, så den bliver til en lille mobil parasol.

Det er jo ikke altid, det er praktisk at gå rundt med en paraply – eksempelvis
er det upraktisk, når det blæser. Derfor må du i nogle tilfælde nøjes med at beskytte
kameraet. 

Du kan købe regnslag, som man kan trække over kamera og objektiv, men
jeg benytter selv en gennemsigtig plasticpose. Jeg kommer ganske enkelt kameraet
ned i posen, og sætter posens åbning fast omkring enden af objektivet med en elastik.
Det er nemt at betjene kameraets knapper gennem den tynde pose, men hvis du skal
skifte kort , er du nødt til at tage kameraet ud af posen igen.

Hvis du vil skifte objektiv, kan du nemt fjerne elastikken og stikke hånden
ind i posen for at tage objektivet af og sætte et nyt på – alt sammen uden at kameraet
kommer ud af posen. Jeg har altid nogle bomuldsklude i lommen, så jeg kan tørre
dråberne af objektivet med jævne mellemrum.

Hvis du har et kompaktkamera, kan du jo ikke sætte noget fast på objektivet.
Her må du være lidt opfindsom, for jeg har ingen erfaringer med disse kameraer i
regnvejr.
Jeg opbevarer kameraet i min Lowepro fototaske, som har et regnslag indbygget. Her

ligger alt mit udstyr godt beskyttet mod støv og regn.

Når det er koldt udenfor.
Når temperaturen udenfor er lav, er der et par andre ting, du skal være

opmærksom på, og det er dine batterier og kondensdannelse inden i kameraet.
Når jeg fotograferer i frostvejr, har jeg altid batterierne i en lomme tæt ved

kroppen, når jeg ikke bruger kameraet. Hvis batterierne er kolde, kan du tage
væsentlig færre billeder på en opladning.Når jeg kommer hjem fra fototuren lader jeg
grejet ligge i fototasken i et par timer eller mere, så grejet langsomt kan få lov at ”tø”
op. Tager du kameraet udefra og direkte ind i en varm stue bliver det fyldt med
kondens både indvendig og udvendig, og der er der jo ingen grund til, hvis du kan
undgå det. 

Ud i det dårlige vejr
Disse teknikker er nogle, jeg selv bruger, når det drypper fra oven, eller når

det er koldt. De passer til den måde, jeg arbejder på, men det kan jo nemt være, at du
kan finde på noget, som virker bedre for dig. Det handler jo bare om at holde sig tør
og varm og om at undgå at kameraet bliver ødelagt.
Nu er det bare med at komme ud og lave nogle spændende billeder – også selvom
vejret er ”dårligt”.
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NFD Nord 

Torsdag 3.sept 


Lørdag 19.sept 


NFD øst 

torsdage kl. 19.30 

Igen i år startervi sæsonen med medlemmernes billeder fra 


den nys overståede sommer. Tag 10-15 gode skud med! 


Bemærk det er en torsdag. 


Denne fredag starter NFDs årsmøde 2009, denne gang i 


Grenå og varer til søndag den 4. oktober sidst på 


formiddagen. Mere herom senere. 


Det nye bestyrelsesmedlem Niels Poul Dreyer tager os med 


til øgruppen Kurilerne nord for.J apan. I ler har han bl.a. 


oplevet alkefugle og stellers havørn! 


Bemærk det er en torsdag. 


Helge Sørensen vil vise eksempler på fotos af fugle i flugt 


og action, og komme ind på nogle af teknikkerne fra 


fuglefotografens værktøjskasse. Hvis der er tid i overskud, 


viser han også et billedshow af fugle fra Lesbos. 


Bemærk der er en torsdag. 


Julcmøde med glogg og æbleskiver. De sidste detaljer 


kommer senere. Se hjemmesiden når tiden nærmer sig. 


Møder afholdes den første torsdag i måneden 

Vi mødes i fotoklubben og ser sommerens billeder. 


Tur til Livø, vi mødes i Rønbjerg-havn til afgangen 


10.00. 

5. september Tur med NfD-0stjylland 

Check kalenderen på foreningens hjemmeside før du tager til et møde. 
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