




En forening for fotografer der fotograferer natur

Der er kommet mange nye medlemmer til foreningen inden for de sidste to år og det
har nok ikke fremstået helt krystalklart, hvad NFD står for. Det vil vi gøre her med
udgangspunkt i de tanker og ideer, foreningen blev grundlagt på for 14 år siden.

Bogstaverne NFD står for NaturFotografer i Danmark. 
Der har altid været rimeligt vide rammer i foreningen for, hvad vi har accepteret af
billeder inden for genren naturfotografi. Tag for eksempel kategorien Form & detalje
i adskillige årskonkurrencer. Vi vil imidlertid godt pointere, at abstrakte “kunstfoto-
billeder” taget i naturen, hvor det er svært at se, hvad billedet forestiller, ikke hører
hjemme i NFD. 

Vi mener det er vigtigt, at der er rammer og  at disse skiller NFD ud fra
andre fotoforeninger og fotoklubber. 
Vi har også nogle uskrevne spilleregler i NFD. 

Der er blevet talt meget om etik, både den der gælder ude i naturen men
bestemt også den der gælder hjemme bag computeren. 
Det blev hurtigt klart for os at det var yderst vanskeligt at finde fælles fodslag
omkring dette emne eller også var man ikke interesseret. Bl.a. måtte vi aflyse en
mødeaften vest for Storebælt på grund af. manglende interesse. 

På den baggrund blev vi enige om at regler ikke var sagen, men at vi i
stedet for vil appellere til alle om at bruge den sunde fornuft såvel i naturen som bag
computeren.
Til vores konkurrencer er der jo regler der skal overholdes, men vi kan og vil ikke
bestemme hvordan folk skal gebærde sig i naturen. Men vi vil opfordre alle
medlemmer til at tage hensyn til naturen i videst muligt omfang - leave only
footprints som de siger i England.

Hjemmesiden er foreningens ansigt udadtil. Den skal bruges til vise hvad
NFD står for, hvad det er for billeder der bliver taget, hvad der foregår på møderne
osv. Bestyrelsen vil i den kommende tid gå hele siden igennem, for at få strammet
op på indholdet både tekst og billeder. 

I første omgang vil vi se al tekst igennem og alle gallerierne. De af jer der
har et tomt galleri, vil modtage en mail med opfordring til enten at få lagt billeder i
galleriet eller i modsat fald at nedlægge galleriet. Vi vil også kigge billederne grundigt
igennem og evt. anmode folk om at fjerne teknisk mindre gode billeder bl.a. på
grund af skæve horisonter, uskarphed mm. Vi vil ikke tage stilling til motivvalg, så
længe billederne holder sig inden for de ovenfor anførte rammer. 

Bestyrelsen

 

Fra bestyrelsen & redaktio-

nen

Medlemstatus pr 1/11-2009
Dags dato er status 162 medlemmer. Nyt navn er: Lars Hansen.

Som I kan se går medlemstallet pludseligt ned, det skyldes at NU er vores
tålmodighed opbrugt. Efter 2 rykkere var der stadigt en lille flok, der ikke havde
betalt - de er ikke længere medlemmer.

Årsmødet 2010
Det er ikke for tidligt at begynde at tænke på næste årsmøde. I 2010 bliver det JER
medlemmer der skal stå for “underholdningen” Mødet bliver afholdt i sidste
weekend i november. Vi skal IKKE ud at fotografere, men se på billeder, deltage i
workshops og hvad I medlemmer ellers finder på.
Har du lyst til at bidrage med en halv eller en hel time så kontakt formanden. Vi
regner med at der i starten af næste år bliver nedsat en årsmødearbejdsgruppe.
Gruppens vigtigste opgave er at få koordineret de forskellige arrangementer under
weekenden.
Vi ser frem til SUPER billeder, billedshows med tilhørende musik, flotte udstillinger
og meget mere - skuf os nu ikke, det er jeres weekend ikke bestyrelsens. Vi skal nok
søge for al logistik i løbet af weekenden og et udenlandsk navn.
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IFWP ( International Federation of Wildlife Photography ) holdt i perioden 9-13/9
2009 sin 29’ internationale kongres i de schweiziske alper, nærmere bestemt i den lille
by Bex i Rhonedalen ikke langt fra Geneve-søen.

I år deltog 65 fotografer fra 10 lande i kongressen, deriblandt Niels Poul
Dreyer og Steen Drozd Lund fra NFD. 

Deltagerne blev indkvarteret i La Pelouse, et center, der er drevet af nonner.
Her foregik alle aktiviteter, når vi ikke var på udflugt. Stedet råder over en stor sal,
der er ideel til billedfremvisning osv.. Kongressen var organiseret af den Schwiesiske
fotogruppe ASPN. IFWP er en paraplyorganisation for naturfotografer i Europa.
Der var repræsentanter fra Polen, Ungarn, Slovakiet, Slovenien, England (Cornwall),
Holland, Frankrig, Schweiz, Østrig og så os fra NFD i Danmark.

Alle foreninger består af amatørfotografer ( og enkelte proffessionelle ) med
medlemskaber lige fra 25 personer op til ca. 500. Formålet med IFWP er at etablere
et netværk af naturfotografforeninger, som skal hjælpe med til at udbrede naturfoto-
graferingen i de enkelte lande. Det har især været til glæde for en række østeuropæi-
ske foreninger og enkeltpersoner, som har fået adgang til viden og inspiration. Det
er også en social organisation, hvor mange af deltagerne kender hinanden fra
tidligere møder gennem de 29 år, hvor IFWP har eksisteret. Formanden Henkjan
Kievit fra Holland har været præsident i de sidste 3 år og blev genvalgt for en ny
periode. 

Vi så tydeligt fra vinderrækken, at de østeuropæiske foreninger er helt
fremme i skoene! Især polakkerne vandt mange præmier i alle rækker. Der var meget
fantasi at se i de polske billeder!

Der var ikke mangel på udstyr, og kvaliteten af køretøjer og kameraer ( D3x
med 600 mm, 500 mm osv.) var højt. Det er ikke udstyret, der laver de gode billeder,
men det ser ud til, at de nye foreninger i øst giver den hele armen både økonomisk
og kreativt.

Et nyt koncept var kommet med på programmet til konkurrencen som
kaldes "diapanorama" Her sammensættes et digitalt diasshow af billeder indenfor
samme emne. For eksempel blev der vist et polsk serie af ørne, der søgte føde ved
en flod. Et andet omhandlede lysets skiften på et bestemt landskabsmotiv som
funktion af tiden over en dag og over et år. Fra Holland blev der vist et show i
makro. De enkelte diapanoramashows blev vist med lyd og tekst.  Det var et
interessant koncept som måske bør tages med i NFD's års konkurrence? 

Et af formålene med IFWP møderne er at vise værtslandets natur til
deltagerne på kongressen, hvorfor vi deltog i 3 ekskursioner på de 3 dage vi var der. 
Vi besøgte et vådområde ved Rhones udmunding i Genevesøen. Her fik vi lejlighed
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til at se området fra vandsiden, idet vi sejlede ud i en fladbundet, soldrevet båd.
 Fuglene kom til båden, da fisk blev kastet i vandet. Hejre og måger kom ind til
fodringen og vi fik flere skud i kassen. Vi blev sat af ca. 5 km inde i reservatet og
kunne derefter gå tilbage gennem elleskov, sump, krat, rørskov og enge via et
omfattende stisystem.

Isfugl, lappedykkere, hjorte, hejrer og ænder kunne ses og fotograferes,
nogle på klods hold. Om eftermiddagen præsenterede Europhoto fra Genève det
sidste nye indenfor Nikon med en demonstration med de lange linser, foran en
gruppe ænder men det så ikke ud til, at der blev solgt noget, da alle havde udstyret
i orden ( sjovt nok brugte ca. 90 % af deltagerne Nikon!).

Dagen efter drog vi op i et bjergområde i 1400 til 2100 meters højde: Vanil
Noir ved grænsen mellem kantonerne Fribug og Vaud i nærheden af Gruyere (den
berømte osteby). Det er et naturreservat, hvor dyrene er fredet. Her kan man komme
tæt på Bjergantiloper (Gemse) og Bjerggeder (Ibex). Vi havde fået speciel tilladelse
til at forlade stierne og komme tæt på. Antiloperne kunne nemt fotograferes på en
afstand af 30 meter og Ibex på 20 meters afstand. Hvis man kommer for tæt på,
udstedes et vredt grynt eller skrig, og så er man er advaret. I de mange år jeg (Niels)
har besøgt Schweiz, har jeg aldrig fået et ordentligt skud af disse ellers så sky dyr.
Der er jagt på bjergged i Alperne, så det er kun få steder man har chance for at
komme tæt på uden at sidde i skjul. September er en fin måned til at besøge alperne,
hvis man er til pattedyr, ellers er det tamt i bjergene, når floraen er afblomstret og
sommerfuglene er gået i skjul for vinteren. Dog er der mulighed for fantastiske
landskabsbilleder!

Vejret var flot i de dage vi var på kongressen på nær den sidste. Den sidste
dag skulle vi have været på insektjagt på en tør bjergskråning ved navn Fuillere ved
Martigney, men det var dårligt vejr, så vi besøgte en dyrepark ved navn Jurapark i
stedet.

Om aftenen blev der vist et flot show af en fransk fotograf, som har tilbragt
20 år i Kenya. Selvom dyr på savannen er et gennemtæsket emne, kunne man se, at
nyt og unik stadig kan laves af savannens dyr. Flotte skyformationer, nærbilleder af
antiloper i styrtregn, tætte portrætter samt adfærd. De klassiske, men svære
jagtscener, var også med i showet. 

Det er glædeligt, at nogle kan bevare dette sceneri for eftertiden, så
fremtidens generationer kan se i albums og slideshows, hvad der er forsvundet af
natur og dyr. Andre shows havde blandet kvalitet. Vi fik set vinderbillederne fra
sidste års årskonkurrence. Det var helt klart, at vi i NFD er fuldt på højde med de
øvrige medlemmer i IFWP. Vi viste billeder fra NFD’s årskonkurrencer, og de
fremkaldte stort bifald!

Den sidste dag var der afslutning og konkurrencebilleder, samt en præsentation af
næste års kongres, der bliver afholdt i september måned i det nordøstlige Tjekkiet.
Hvis det bare når op i nærheden af standarden på det netop afholdte møde, kan det
varmt anbefales. Hyggelig, international stemning og en masse inspirerende
mennesker, der deler ens egen glæde ved naturfotografering. Og så i et område, der
tilsyneladende vrimler med større pattedyr og fugle.

Vi lovede, vi ville prøve at stille med mindst en person til denne kongres.

Konklusion
Det var bestemt værd at deltage i kongressen, dog skal man ikke tro, at

IFWP er en stor professionel organisation, som bringer meget nyt rent teknisk. Lidt
kreativ inspiration fås gennem nogle af de shows, der vises om aftenen samt fra
diapanorama-deltagerne til årskonkurrencen. I felten er fotograferingen opportu-
nistisk, og har mere karakter af en social begivenhed end en workshop. De fleste
deltagere kender hinanden fra tidligere år, så det var nemt at føle sig som ny i dette
selskab. Kort sagt er IFWP en netværksorganisation, som giver en god mulighed for
de, der ønsker kontakt til andre fotografer og viden om de enkelte medlemslande.
Hvis man ønsker at videreudvikle sine tekniske eller kreative formåen som fotograf
er IFWP nok ikke det rette forum. 

Store drenge med stort “legetøj”.
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ÅRSMØDE 2009
Tekst: Jørgen Dam foto: Søren Langkilde Madsen

Så oprandt da endelig dagen for NFD-årsmødet, der denne gang skulle afvikles i det
naturskønne Djursland med udgangspunkt fra Naturskolen, Norddjurs, Klitten 1,
2500 Grenå.
I indkaldelsen stod ganske vist ”Naturcenter Norddjurs”, men den detalje klaredes
uden egentlig panik, men dog med en anelse nervøsitet om, hvorvidt vi, der mødte
allerede kl. 15, nu også var på rette sted, thi vi var aldeles alene på stedet, og ingen
var mødt frem med forklaring, velkomst eller nøgle til indkvartering.
En opringning til et bestyrelsesmedlem gav oplysning om, at modtagelseskomitéen
ville være fremme ved 17-tiden.. Nå – vejret var godt med sol og kraftig blæst, så en
forfriskning og ophold i en klitgryde, gjorde ventetiden tålelig, og heldigvis er de
fleste naturfotografer mennesker med en vis tålmodighed indbygget og en kvik
bemærkning til enhver situation.
            Kl. 17.15 ankom så nøglefolkene og indkvarteringen klaredes hurtigt.
Deltagerne blev jævnt fordelt i nogle feriehytter beliggende små 500 m fra
Naturskolen, og det var godt nok. Jeg kom til at dele hus med de to dygtige
fotografer, Steen Drozd Lund og Johnny Madsen. To humørbomber med hjertet på
rette sted, og altid klar til at hjælpe én som mig, der blandt naturfotografernes elite
stadig og måske for altid vil famle rundt halvt i blinde og immer måbende.
            

Naturvejlederen fortæller.......

Middagen – og alle andre måltider – var arrangeret af Niels Poul Dreyer, og jeg må
sige, at han overraskede. At levere mad til sådan en forsamling er ikke bare sådan
lige, og arrangøren befinder sig hele tiden på øretævernes holdeplads. Men helt
ærligt: Her fik ingen noget at klage over – måske lige undtaget det par, der kom lidt
for sent, og opdagede, at deres bøf var ikke tilstedeværende. En lækkermund havde
snuppet sig en ekstrabid på efternølernes bekostning. Dette måltid og alle øvrige var
uden nævneværdige klagepunkter, og man kunne, som min mor i min barndom ofte
sagde, når den sidste bid blev taget, sige: ”Det passede lige”.
            Efter middagen kom den stedlige naturvejleder, Kaj Hansen, og fortalte om
egnen med påbud om især at nævne fotoegnede lokaliteter. Den mand var virkelig
glad for sin egn – hvad der ikke er noget at sige til, der er skønt – og han kom
virkelig med detaljer, så nu kan vi, der hørte efter hele tiden køre ud og glædes over
de samme steder med en viden, der ikke er enhver beskåret.  Men det var nu godt,
at Søren Koch senere lige trak de steder op, som netop vi fotoentusiaster havde
ekstra fornøjelse af at besøge.
            Fredag aften blev der som de to foregående gange, hvor jeg også var med,
vist billeder fra medlemmernes arkiver. Højst 25 billeder pr. deltager, lød parolen,
og det er jo ikke meget, når man skal vise et udsnit af et års optagelser, men det er
rigeligt, når vi er mange, der brænder for at vise frem og fortælle.  Det er i mine øjne
utroligt, hvad disse mennesker er i stand til at lave med deres kameraer og
billedbehandlingsinstallationer – ofte reneste guldkorn. Man bli´r ydmyg og tam i
mælet i selskab med sådanne troldmænd.
            Det er som sagt  tredie gang, jeg er med til årsmødet, og jeg er lige ved at tro,
at den første dag/aften er bedst, forstået på den måde, at alle har indledningens
forventning, og mange genser gode artsfæller. Der skal genopfriskes gamle minder
og diskuteres teknikker og alt andet godt omkring fotografiens mangfoldigheder.
            Lørdag startede tidligt. Jeg var på morgenmadsholdet og skulle dække bord,
så alt stod klar til indtagelse  kl. 07.00. Per Finn Nielsen og jeg aftalte, at vi sammen
skulle være meget tidligt på færde, så vi kunne blive færdige med afgang til felttur,
og andre på holdet ville så rydde ud.  Men vejret havde andre planer – regnen
piskede ned og vinden var mere end frisk – så felttog var ikke det, der stod nærmest
i vores udfoldelsestrang.
Men hvad gjorde det så – morgenmaden blev først leveret ude fra efter kl. 08.00, så
vi ville ikke være færdige tidligt alligevel.
            Vi kom dog ud i naturen for en kort stund, og netop som Per Finn og jeg
kom til Fornæs Fyr stoppede regnen, og vi kunne vandre en kort tur ind i en
kvægfold, hvor kreaturerne undrende så på, mens vi forsigtigt kravlede og mavede
os frem mod en lille flok ryler, der rastede i strandkanten.
            På grund af vejrliget suspenderedes det hjemmefra fastlagte program til
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fordel for diverse improvisationer, hvor jeg blot vil fremhæve Per Finns foredrag om
hans undervandsbilleder af dykkende hvinand. Fantastisk teknisk snilde og snedige
opfindelser han har gjort i den anledning. Og så kan han betjene undervandsudstyret
fra sin stue, mens han sidder i den dybe lænestol, med forfriskninger og TV-et
kørende. 
Også Klaus Bjerres billedserie fra New Zealand skal nævnes. Kæmpe havfugle
fotograferet fra en lille båd i hav med kæmpebølger. Mange af de billeder er taget
gennem min 300mm linse som Klaus havde lånt til anledningen. Jeg er i dag glad for,
at han IKKE sagde noget om bådens lidenhed og bølgernes enorme højde.
            Lørdag aften skulle billeder indsendt til årskonkurrencen vises og vinderne
kåres. Selv havde jeg for første gang nogensinde sendt billeder ind til en konkurren-
ce, så man var ganske spændt. Tre billeder i kategorien ”Fugle” tre stilfærdige
størrelser, som jeg selv syntes var gode nok, og som jeg ville have stemt på, hvis jeg
måtte. I hver kategori havde medlemmerne stemt på henholdsvis 1., 2. og 3. plads
set med egne øjne. De 10 billeder i kategorien med flest stemmer gik så videre til
overdommerens bedømmelse, og han skulle blandt dem vælge sig 1., 2. og 3.
præmierne.
            Desværre så overdommeren aldrig mine billeder, idet medlemmerne
uforståeligt for mig, ikke gav nogen af dem stemmer nok. (Men at nogen ikke forstår
et kunstværk behøver ikke at være kunstværkets skyld).
            Men helt sikkert er det, at de billeder, der blev præmieret alle uden undtagelse
ligger meget højt på kvalitetsstigen – og det er knageme ingen skam at rangere lidt
under dem i dette års bedømmelse.
            Årets naturfotograf blev velfortjent Morten Hilmer. Han er jo knusende
dygtig.  Årets naturfoto blev også velfortjent et billede af dykkende hvinand taget af
Per Finn Nielsen.
            Søndag var afrejsedag, og der blev evalueret umiddelbart efter morgenmaden.
Selvfølgelig er der klagepunkter efter sådan et arrangement – eller i det mindste
ønsker om forandringer. Det kan og skal ikke være anderledes.  Men jeg er sikker på,
at langt de fleste deltagere - som jeg - havde et rigtig godt møde, hvor ikke mindst
den varme følelse af samhørighed på én eller anden måde dominerede hele tiden.
Jeg glæder mig allerede nu til næste års møde, hvor der er varslet mange nye tiltag,
og hvor nogle af medlemmerne har givet tilsagn om uddeling af den visdom, de ved
deres arbejde med fotografi viser de besidder.

NÆSTE ÅRSMØDE AFHOLDES 26-28 NOVEMBER 2010 I RØRVIG
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Naturfotografens forårstræk
Tekst og foto: Søren Langkilde Madsen

Viben er en vejrtrækker. Det betyder at den om foråret trækker nordpå i takt med
at foråret breder sig. Den trækker i takt med, at sneen smelter og det bliver lidt
varmere. Hvis vejret slår om og der kommer en kold periode med sne og frost, så
trækker den lidt sydpå igen. Den pendulerer i takt med vejret på vejen nordover.
Samme fænomen kan man se hos naturfotografer. I år har vi fulgt foråret i takt med
at det kæmper sig vej nordpå op gennem Sverige. Det er blevet til fire ture i perioden
fra slutningen af marts og frem til starten af juni. Målene for disse ture var
sangsvaner, traner, urfugle og tjur i Västre Götland samt brushøns og tredækkere i
Jämtland.

Jämtland, tredækkere og brushøns
Vi er nået hen i den sidste halvdel af maj måned. Vi har besluttet at tage en

tur lidt længere nord på. Jeg har haft kontakt med en fuglestation, der ligger ved
Ånnsjön oppe i Jämtland. Dette har givet inspiration til et besøg ved endnu en af
Sveriges klassiske fågelmarker. Ud over dette er vi ved at være modne til en tur lidt
længere nordpå. Vi har i en del år taget ture rundt i de sydsvenske skov- og
søområder, og det er nogle år siden, vi rigtigt har været i fjeldet.

Vejrtrækkeren - Nikon D1H + 500 mm 4.0.

Ud over dette opstår det er ny ide. Sverige har fire arenaspillende fuglearter.
Det er urfugl, tjur, brushane og tredækker. Tanken om at se alle disse fire arter i år
opstår.
Første stop på turen er Västre Götland. Her er foråret godt på vej. Efter et kort stop,
hvor vi besøger en urfuglespilleplads, kører vi videre op til Dalarna. Vi bruger nogle
dage ved Siljansjön samt området nord for Orsa. Her møder man første gang virkelig
vildmark. Vi ser første gang lavskrige og oplever skovene, hvor man har chancer for
at møde ulv og bjørn.

Mødet med Jämtland
Vi kører videre nordpå. Målet er området omkring Ånnsjön. Det ligger

mellem Östersund og Trondheim. Når man kører gennem Härjedalen og ind i
Jämtland, møder man de store fjeldområder. Det er fantastisk, når landskabet skifter
fra skovområder til storslåede fjeldområder.

Ånnsjön
Ånnsjön ligger forholdsvist tæt på den norske grænse. Det utroligt smukt

område. Ånnsjön er en meget stor sø med fjelde hele vejen rundt. Der er mange søer
og elve i området. Ånnsjön er virkeligt et eldorado, hvis man interesserer sig for
fugle, planter, lav og stor natur.

Vi lander  inden sneen er helt væk nede mellem fjeldene. Foråret i
fjeldområderne er meget komprimeret. Inden for få meter kan man finde smeltende
snedriver, følfod i blomst samt hulkravet kodriver også i blomst. Vi var selvfølgelig
på en del ture i fjeldet, hvor vi oplevede, hvordan fjeldfloraen mylrer frem.

Vi havde en del regn, men var alligevel ude på nogle lange ture ved nordvest
siden af Ånnsjön. Her var der blandt andet blåhals, lavskrige, odinshane, traner og
brushøns i spil. Både selve området, lavfloraen, plantefloraen og fuglelivet er en stor
oplevelse.

Dubbelbeckasin tredækkeren
I fjeldene omkring Ånnsjön findes der mange spillepladser for tredækker.

De ligger alle sammen oppe i fjeldene, og man skal gå et pænt stykke for at nå disse
steder. Det gælder for alle disse steder, at man skal forberede sig praktisk. Dels er det
vigtigt at tale med nogle, der kender stederne og få en ordentlig vejledning i, hvordan
man finder pladserne samt ikke mindst, hvordan man forholde sig. Det er vigtigt
ikke at skabe uro blandt fuglene. Her gælder helt de samme regler som for alle andre
arter. Man skal kende arten og dens levevis og aggere efter dette. Men ud over dette
er det vigtigt at vide noget om, hvordan de enkelte bestande har det, hvor store de
er, hvor sårbare de er m.m. Det er her, at det er vigtigt at tale med nogle lokale, der
kender området og bestandene.
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Jeg havde talt med folkene på Ånsjön fågelstation, inden vi rejste afsted til
Jämtland. Da vi kom derop, fik jeg kontakt til nogle lokale folk, der kendte
fjeldområdet og nogle af bestandene godt. Herefter brugte vi så noget tid på at lære
disse områder at kende. Den spilleplads, som vi havde udvalgt som vores primære
mål, lå på toppen af et fjeld. Vi startede den første tur op på fjeldet om morgenen.
Det var koldt, og der kom regnbyger det meste af dagen. Vi gik op af fjeldet, til vi
nåede toppen. Herfra gik vi ud over et fugtigt moselignende område. Der var
naturligvis ikke spillende tredækkere på dette tidspunkt. Det, der var formålet, var
at lære området at kende samt at finde frem til, hvor spillepladsen mest sandsynligt
var placeret. Det var en mørk, våd og meget blæsende dag. Oplevelsen var dog
alligevel fantastisk. Når man kommer op over trægrænsen, bliver luften utrolig frisk.
Det er altid en stor oplevelse at stå på en stor rund fjeldtop og kunne se næsten
uendeligt langt hele vejen rundt i horizonten.

Jeg havde en del grej med på denne tur,  det kunne jo være. På et tidspunkt
kom der en længere regnbyge, og jeg havde pakket grejet væk i rygsækken. Præcist
på dette tidspunkt kom der en lavskrige og landede foran os.

Dagen efter pakkede jeg grejet og begav mig sidst på eftermiddagen op på
fjeldet. Det er en lang tur, når man har en tung rygsæk med. Turen op til dette sted 

Spillende tredækker - Nikon D3 + 500 mm f/4.0 + 1,4 konverter.

går stort set lige op. Det vil sige, at man har hele stigningen i løbet af den første
times tid. Når man når op over trægrænsen, er man godt varm efter stigningen, men
man køles hurtigt og effektivt af oppe i den kolde vind.

Jeg fandt lidt læ og sad og nød den sidste sol inden jeg gik ud over det bløde
område. Da jeg lidt senere begydte at gå ud mod spillepladsen, så jeg at der allerede
var tre fotografer, der havde slået sig ned. Jeg gik ud og snakkede med dem. Jeg
besluttede hurtigt at gå ned igen, men ville alligevel lige snakke med dem. Den ene
var erfaren fotograf, der viste noget om området. Han tilbød at jeg kunne være med
i hans teltskjul. Han synes at det var lidt for meget, hvis jeg var gået hele den lange
vej op på fjeldet kun for at måtte vende om igen. Jeg havde dog besluttet at gå ned
igen og forsøge dagen efter. Der var to andre fotografer. Det var den slags, der giver
naturfotografer et dårligt ry. De havde ikke meget viden om de fugle de var oppe for
at fotografere. De viste ikke meget respekt for hverken området eller fuglene. Jeg
vendte om  lidt ærgeligt  men fandt at der var rigeligt med uro denne aften. Sidst på
aftenen var jeg nede ved bilen igen.

Næste dag forsøgte jeg så igen. Jeg pakkede igen den store rygsæk med grej,
mad, tørt tøj og alt hvad der skal bruges. Det var nu tredje dag i træk at jeg tog turen
op af fjeldet. Man bliver aldrig træt at turen, men de to forrige dages ture sad alligevel
i benene. Vejret var godt. Det var tørvejr og nogenlunde blå himmel hele vejen
rundt. Da jeg kom op på toppen, blæste det ret kraftigt. Jeg fortsatte ud til
spillepladsen. Da jeg satte teltskjulet op, var jeg meget i tvivl om, det ville fungere.
Det blæste ret meget, og skjulet kunne ikke stå på normal vis. Bunden er meget løs.
Den består af store vandhuller og noget der minder om mose med en meget løs
bund. Det lykkedes mig at få sat skjulet op, men det kunne ikke stå uden,  at jeg
holdt godt fast i det. Jeg tog den store tunge rygsæk og hængte den op indvendigt i
skjulet. Dette stabiliserede skjulet så meget, at jeg besluttede at gøre forsøget.

Kl. 17:30 fik jeg mig indrettet i skjulet. Det var godt at komme ind i skjulet.
Den kraftige vind køler ret voldsomt. Specielt når man står eller sidder stille. Jeg fik
lidt aftensmad og kunne så bare vente. Cirka kl. 19:00 kom de første tredækkere. De
spillede lige med det samme. De har en meget karakteristisk lyd. Den kan bedst
beskrives som en bordtennisbold, der hopper i en hurtigere og hurtigere takt for til
sidst at dø ud. Det varede ikke længe før der kom flere spillende hanner til. Til sidst
var der 25 spillende hanner i området lige rundt om teltskjulet. Jeg havde et dejligt
lys på pladsen. Solen gik ned og forsvandt helt cirka kl. 23:00. Det havde været nogle
hårde dage, og jeg besluttede at tage en lur mens det var mørkt. Jeg kunne lige præcis
ligge diagonalt i teltskjulet. Jeg lå hen over to tuer med vand imellem. Hvis jeg kom
uden for liggeunderlaget, ville soveposen blive meget våd. Det var en utrolig fin
oplevelse at lægge sig til at sove til lyden af de spillende tredækkere.
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Jeg stod tidligt op næste morgen, men her var spillet stort set færdigt. Jeg ventede til
cirka kl. 5:00 inden jeg begyndte at pakke sammen. Mens jeg pakkede skjulet sammen
blæste det endnu kraftigere end det havde gjort i løbet af natten. Jeg nåede lige præcis
at få pakket det hele ned uden at tingene blæste fra mig,  da det begyndte at regne,
og tågen lagde sig tæt over området. På dette tidspunkt var jeg glad for at jeg havde
taget tiden til at lære området at kende på forhånd. Jeg var meget træt og trængte
bare til en varm kop kaffe og noget morgenmad. Det var kun turen hen over toppen
af fjeldet, der var en udfordring. Da jeg først nåede hen til kanten og skulle ned
gennem skoven, var det en nem tur resten af vejen. Der var selvfølgelig udfordringen
med at gå med en meget tung rygsæk på en stejl og meget glat sti ned gennem
skoven. Jeg nåede ned til bilen og tilbage til den dejligste morgenmad.

Fire ture foråret 2009
Denne artikel er et uddrag af en større artikel, der beskriver fire ture til Sverige i
perioden fra slutningen af marts frem til starten af juni. Målet for den første tur var
sangsvaner ved Tysslingen i Närke, traner og sangsvaner ved Hornborgasjön samt
urfugle og tjur. Den anden tur var igen et besøg ved tjurspillepladsen. Den tredje tur
var endnu nogle besøg på urfuglespillepladsen. Den fjerde tur er beskrevet i denne
artikel.

Mørket er ved at falde på: spillende tredækker. Nikon D3 + 500 mm f/4.0

Den samlede artikel kan læses på www.oplevnaturen.dk/jaemtland2009

Årskonkurrencen 2009 og 2010
Som allerede beskrevet i Jørgen Dams artikel fra årsmødet 2009 blev Morten Hilmer
årets naturfotograf 2009.
Det var førstepladser i kategorirne LANDSKAB, PATTEDYR og FUGLE der
endnu engang sikrede Morten førstepladsen.

Årets naturfoto blev vundet af Per Finn Nielsen. Billedet der gav Per Finn
sejren var en dykkende hvinand fotograferet under vandet. Til jer der ikke var med
på årsmødet, kan jeg kun sige mød op til januarmødet i København og hør og se Per
Finns beretning om teknikken og planlægningen omkring disse fantastiske billeder. 

Vi havde en del snak på årsmødet omkring årskonkurrencen.Udgangspunk-
tet var, at vi synes at der er alt for få der deltager - hvorfor så det. Det var der flere
gode bud på. En årsag kunne være, at det var for besværligt, det vil vi ændre på til
konkurrencen i 2010, der jo allerde er skudt igang.

Det bliver såden, at man i første omgang KUN skal uploade billeder i
størrelsen til hjemmesiden/afstemningen. De 10 bedst pladserede billeder i hver
kategori vil herefter få besked om at uploade de store printfiler og filerne til
lyskanonen. På den måde er der ingen der spilder unødig tid på noget, der ikke skal
bruges.

Større præmier vil lokke flere til -  naturligvis og der vil blive taget højde for

det i 2010 budgettet.

Kategorier 2010
VÆKSTER - INSEKTER & HVIRVELLØSE DYR 

FORM & DETALJE - FARVEN BLÅ
Tre kategorier med to underkategorier:
FUGLE - PATTEDYR - LANDSKAB

Underkategorierne Danmark og resten af verden
Det vil sige 10 kategorier ialt 

Mere omkring datoer mm. senere i år og i løbet af foråret/sommeren 2010. 
Der vil også blive skrevet en ny vejledning. Denne vil indeholde helt klare

regler for billedstørrelser, hvornår der skal afleveres og hvilke kriterier der benyttes
ved frasortering af billeder.
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Hans Erik Lund
Maskinskrevet tekst
Så tilbage er blot at sige - så skal der fotograferes.








