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mtte om bedømmdsen og censureringen af k.onkurrencen og, blandt andet med 
hensyn til artsspecificecing j kategorittne og billede.r der optra:.der i Oere kategorier 
blev der opfordret til en opstramning af censureringen. Ib Andersen meldte sig som 

cenSOr til næste konkurrence til Slor gla:de fOl bes tyre ls en I 

Desuden blev manglen pa passepanoueer i forskellige formater bragt op, og 
del vil også blive taget op i bestyrelsen, ligesom næsee?irs kategorier. Kategorier som 
"Sort/Hvid" og "menneskets p~virlming på naturen" blev foreslaet,ligcsom ~dou 
et farvetemIl var oppe og vende. Hvorvidt opdelingen af dansk/udenlandske fugle., 
pattedyr og landskaber skulle gå igen til meste år blev også diskuteret. Mange var 
glade for opdelingen, men der var også skeptiske boldninger til kategorierne for 
udenlllndsk namt, da flere medlemmer mener ar nfd skal v;ere en forening med fokus 
på billeder ~f dOIlIk nllIUr. Der blev snakket videre under IDDrgenmrtden og s.3 skulle 
der pakkes. Sneen lå i tykke dyner i RØrv1g, og ikke mi.ndsl på bilerne. Men efter 
sneskovliog og optydnU1g blev der s:;.gt farvel og ~k for denne g~ng, inden snuderne 
vendte hjemadi Alle 27 deltagere kom, så vidt vides t.cykt hjem på trods af al den see, 
der maske alligevcl slet ikke var så tosset et krydderi til denne yderst veUykkede 
weekend! 

Ærers naturfotografHetge S~rensen og dommer Paul Sterry med arets nC/rur/ota. 

18 

Hvordan gik din weekend ? 
A f Helge Sørensen 

Så er det snart weekend igen, og ror en gangs skyld har je~ et par ekSLra fridage i 
forbindelse dermed. Hvor skal jeg dog tuge hen? Som' weekend-warrior" dvs. 
naturfotograf med mass~ af penge og al for lidt tid, har jeg brug fOI al finde et 
udflugtsmål med øjeblikkelig succes og uden alt det tidsla:evende forarbejde. Jeg 
kigger lidt i min indbakke - 3-4 ffiØi.lS Kommer hver uge fra diverse kommercielle 
fotoskjul- det er bare at v:elge ud iblandt: Håndfodrede sneugler i Canada; kolibrier 
på foder.aulomat i CoSta Ria!.; lammegrib og ådselsgrib pli ådsel i Pyrenæerne. DCI 
er lidt sent for bj0me som spiser fisk ophængt i tr.reroe i Finland, eDer fiskeøm.e 
som fanger fisk i en 0.rredfann ... Jeg ender med at konokte min sædvanlige 
"0me-pu.;ner" i Nordskmdin!lvicn. Han plejer altid at være god for en øm eller to, 
og har Jeg tid kae ;0 lige pre>ve hans urfugleplads eller ,~rvesk;ul også.. 
2 uger sen e.re: 

J a det blev så kongeørne, Cedl sted med smuk udsigt, smukke ørne og 
masser af action. DCl var godt nok koldt (altsa udendørs) men hvad gør der oår man 
kan sidde inde i det opvarmede skjul, drikke sin varme termokaffe mens man SUUCl: 

lidt p~ nettet for at fordrive ventetiden. Det ef jo hårdl arbejde det he.r - sådan at 
vente i op til flere Urncr før ørnen ønkomme.r. (K.onen plejer at sige at det er godt jeg 
er naturfotograf for så rarjeg motion og frisk luft, - ti hi hun skuDe bare vide .... ) Til 
sidst kom den da, ja fakttsk 3 Stk. - men det er ;0 ikke så overraskende da der jo 
garanti for ørn i dette skjul. For kun 15 rusjode fik jeg 4 dage mod nord. men det er 
pengene va:rd, og ~ vzlger man sclv, bvilket Dytte ørnen skal spise af - fra en 
velassorteret fryser. J cg nåede ikke j<etVskjulel, men så er der n~t at ~lroe sig til en 
anden gang - hvis jeg altså kan få tid, for jeg bar ogs;\ besrut en d .. g i 'kosteskabet" 
ved Hornborgasjon, badende smafugle fra nedgravet skjul i Ungarn og fiskende 
havørne fra motorbåd i Norge iløbel af de næste par måneder. Det er godt Dok 
hårdt at væ.re naturfotognf - sa mange projekter man skal na - mao bliver ;0 helt 
stresset! 

Nu sidder jeg hjemme igen ved PC'en og glædes over de mange tusinde 
fede fotos jeg rak taget. De u godt nok flotte, men ret ens - ja faktisk helt ens . . .. 
J eg ved ikke, hvad de mener, men mens jeg tænker lidt OVe( det, så må jeg helle.re lige 
up10ade et par fotos på nettet så vennerne kan se, hvor dygtig jeg har væ.ret. Sådan 
- IO stk. til )'Fosee", 4 til "Narurephoto", 3 til "nctpip" samt et par Iwer ci.l to-tre 
andre fOlokritiksider Ga der heddet det ahså, se.lvom det primirrt er rosekJubber ... ). 
Det er )0 sikkert de samme folk som kigger alle stederne, men bare for at være på 
den sikre side . .. 

V enDerne rca~erede som vanligt, masser a fbegejs triog over den flotte fugl 
de flDtte farver og lys. eg ~å snart af sted igen ... Nogen siger det er for nemt, at 
det n-æsten er som at s vae I zoo 

Alt j alt en cd weekend, bare lidt iCrge.rligt at den cd jeg sendle \.il 
billedbureauet kom ret\.lc - de sQgde gudhjælpemig at de fotos havde ae set før -
mange gange. 

Ovensrående skal naruc.l.igvis tages med et gran salt, Olen ta::nk over det 
næste gang du bestiller tid . Indrømmet mange af billederne fra div. kommercielle 
skjul er flotte, der er bal-e for mange der har de samme billeder ......... 
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fra bestyrelsen og redaktionen 

Medlem~tatus pr 6/12-2010 
Dags dalO ~ staNS 155 medlemmer. Nye navne er: 
Julie Skotte, Kim Christina Hansen, Johannes Due--Hansen) Jesper Petecsen, 

Sceen E . Jensen og Mikkel DrøgWlUUer Lund. 
Vi byder dem alle velkommen. 
P!! uods af 6 nye medlemmer er der samlede medkmstal dalet i forhold til sidste 
blad, hvilke.r skyldes udmeldelser og sletninger efter sidste kontingencopmvrung. 

PugleFo{o Festival 2011 
Det er i slrnvende srud uvist om festivalen i marCs bliver til noget. Vi mangler &Var 

f.ca et pat sponsorer, b"is djsse t.r:t:kkec sig bliver det ikke til noget pga. økonomien. 
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Arets julegave 

Årskonkur~ncebogen 
2010, 

Nyt oplag på vej 

Bestil den hos: 
Jens Rasmussen e-mai! 
safisanajens@2765.net 

NY Pris kr. 350,
plus Forsendelse 

Efter der sp~ndende foredr:ag stod der aftensmad pa progommel. Der var jngen 
ting ac klage avec ved maden, den var vru:ie.ret og lUker og der var rigeligt og Per 
Vindis, der stod for gilder, fll< klapsalver med p~ vejen . Stemningen var høj og folk 
kunne ma:tce gøre sig klar til at se flere billeder og resul~tet af åcskonkurrencen. 
Men først viste Helge Sørensen eo række BotTe billeder af hedehøg og herefter var 
det Per Fino Nielsens tur. Han havde eksperimenceret med at tage højhastigheds 
billedec af smHugie i flugt. Han forcahe om leknikken han havde brugt og billederne 
vat meget imponerende! Nu Val det tid til at karingen af årets natw:forograf, 

naturfoto, ligesom kalegorivindeme ogsa skulle kåres. 
Poul S(erry bedømte årets konkurrence, og havde kommentarer med på 

vejen til alle ka(egorivi.ndeme. Klteg()rivinderne og deres billeder, vil jeg ikke komme 
1l%Cmere ind på her, de kan ses på nrd.dk, men konkurrencens altoverskyggende 
vinder blev Helge Sørensen, der b~de havde taget årets naturfoto og samtidig blev 
kåret til arets ru rurfocograf da han var den samlede pointvinder. Han vandt etAdobe 
ughlIoom -og el kursus i at bru~ det fra Goe<:k.er, samt en forstøcrelse af åcec~ 
billede af en ~kalleslugcr.i snevejr. Det er værd af nævne at Poul Sterry, efter præmie 
overrækkelsen roste foreningen., - jkke kun for f10cte billedet - men især (ar det 
sociale aspekt, som i f01g.:= ham, på årsmødet var helt unikt (ar en forening for 
naeutfotogra (e.c! 

Det samlede indtryk II f de nominerede billeder synes jeg ogsa var meget 
positivt, kvaliteten vu generelt høj . De nominere billeder ec s!U11.let i en fin bog. som 
var prx.mie til aUe kategorivindere og som kan købes for 300 krone.c. 

Da den officielle del af konkuo:encen var overstae( var der sat tid af ciJ at 
snakke ovec en kop kaffe, rødvin eller øl som man lystede. Konkurrencen blev vendt 
og dreje! og enkelte placer.inger blev dj~kuteret. Hvorvidt der er tale om naNe eller 
kulCl.U'landskaber og j hvor vid en udstrækning menneskeskabte elementer må 
optrn:de i billederne er en tilbagevendUlde diskussion - ikke min ds l j k A f tenen gik 
med hyggesoak, og folk gik så småt til køjs. 

S0ndag morgen stod på morgenmad og evaluering af weeke.ndetls forløb. 
Generelt var der enighed om al det havde. v:a:rct eo rigtig god weekend, ikke mindst 
pa grund a( rruden, beliggenheden og dommer, Poul Stecry. Men der var også nogle 
krjcikpunktec til ting der kunne gøres bedre, blandt andet til arskonlruuencen. Der 
blev foreslået ae konkurrencen blev d0mt af flere dommere og fra andre steder al 

medlemmernes stemmer alene skal bedømme konkurrencen. Igen diskuteres 
op!.r'ædener af menneskeskabce dementer j åtskonkuueacen. Specifikt et bille<le af 
en kæmpe bølge med en. mole syntes ikke al stemme overens med konkurrencens 
regler. Billedet burde a1tsa efter reglerne ikke v~re sluppet igennem censureringen. 
Men samtidig vat' det kun (otdi at fo(e.cllngens medlemmer havde stemt detl .ind 
blandt de 10 bedste at den kunDe få sin fine placec::i.ng i konkurrencen. Der bliver ~I( 
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Denne gang fra årets. hovedoavn, eogelske Poul Slerry. Poul er en etableret 
professionel oanafotograf, der er uddannet biolog og primært bruger sine billedtt 
i egne naturbøger. Der er derfor lagt v~ på der dokumenterende naturbillede. der 
viser dyr og planter Id:uest muligt. Pouls forevisning var delt op i 4 punkter, der 
tilsammen n~ede godt rundt om hans virke &om fotograf. Billederne Val" f10ne og 
klare, og inden for den type fotogrs ri v:u: billederne, efter min mening, i topklassel 

Till og ~hifl workshop med en velforberedt Søren Langlcilde Madsen. 
To "gamle" Nikondrenge Ib Andersen og Henrik Hougård Larsen i passiar :-) 
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Med formanden til lands til vands og nu i luften 
Tekst og fora Kf{!JCls Bjerre 

-----Klar til afgarig efter 'lO ars venlerr. 

Del hele startede for 20 ar siden. 

l~ ')Q 

Jeg havde mange gange besøgt Eilat i det sydlige lsrad (ar at fotografere det store 
foclrstrxk af rovfugle. 

Sammen med en god ven besluttede jeg at tage til Israel i cftedrret 1990 for 
at se og for mit vedkommende at fotografere det store eftecl.tst.ræ.k af ister l.ille 
skrigeørn. 
Vi havde hest om astronomiske 44.000 på en enkelt dag, hvilket jo var noget af et 
t:rcekpuster [ar både ornitologen og fOLografen, ~ vi drog af sled fuJde ~f optimisme. 
LAF -lsrae.li Aitforce ru. .... de i samarbejde med $ . P.N.l . igangsat et stort projekt med 
det fOl1lU1 at korthegge trækket for de store vingefIlcg, primært storke, rovfugle og 
pelikaner. Formalet med projektet var at nedbringe antallet af amrrlkes over lsrae.l. 
AirSlrlkes er kollisioner mellem fugle og {ly. 

SOO millioner fugle passerec Ismel, de.c på det sma.UcsLe SLed ikke er mere 
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end t 4 km bredt fra den jordanske græme til MJ:ddelhaver. 
Disse 500 millioner sIW dcle luftrummet med både den civile tlytrafik og ikke mindst 

lAF der bl.a. bruger lufcrum.met ru f1yt.nening og ja dee sker jo jnd i mclJem at der 
ogsa foregat alvorligere oag. Der skete mange kollisioner mel.1ern fugle og fly inden 

man fik t.ta:kket korrJagr og oprettet et varsliogssyste.m dels baseret p~ iagttagelser &a 
jorden og dels via r.ldarinfo.rmaoone.r. 

Manden bag hele projektet er Dr. Yossi Leshem fnl universitetet i TeI Aviv 

og nu også leder af che Inte.cnational Center for srudy ofBird Migration in Latruo 
indså tidligt j forløbet, at det ikke var nok med observationer fra jorden. lvlidt p~ 

dagen lr:ekker fuglene så højt at de p:1 vao:ne dage ikke kan r egis lreres. Det problem 

kunne jo kun løses p:\ en måde "Fly wilh rhe Bi..tds" det er ogs!! ogs~ er titlen p:1 en 
a f de bøger Yossi har skrevet. 

Det var netop denne bog der plantede spi..ten til en drøm for snart 20 :'Ir 
siden. Yossi har rilbragt mere end 600 rimet i luftrummet over Israel i selskab med 
hundrcderusu,der af rovfugle, storke og pelikaner. Med en motorguder, det er et 

svævefly med en motor der primært anvendes ved stare og lancling, er dee muligt pa 
forholdsvis ruttt hold at registrere position, højde og hastighed samt vejrforholdene 
j flyvehøjden. 

Yossi havde også e[ kamera med og det v~r .især et billede, der havde bnrndt sig fast 

på min nethinde og som har ligget.i baghovedet på mig i mange, mange år. Det måtte 
jeg bare prøve en gang. 

r oktober 2009 fik j~ ideen til en (orobog om fuglene i Israe.l - ikke en 

fuglebog, skI ikke. Jeg skrev rundt til mange af vcr\ ne.cn e i Europ:a og j lsrad og kom 
meget hurtigt på bølgelængde med Thomas Krumenaeker fra Tyskland. I løbet af 
ganske tl m~iJs blev dee klacc (ar mig at Thomas og jeg delte de samme synspunkcer 

om Israel, hvilket jo er meget cssenriek Det er et meget specielt land p~ godt og 
unde, sa for del gode samarbejdes skyld var det vigtigt, at vi ikke srod for langt fra 
hjnanden mOL vores syn på landet. 

Thomas var hurtige fyr og flAmme mht mine billedeidee.c og han kun ne hurtigt 
supplere med tlere gode ideer, til vores projekt. 

Allerede i november 2009 blev en næsten 20 år gammel grus t tzndl igen. J eg 
:skrev til Thomas at jeg i mange, mange år havde haft en dr0m om at focografere fra 
en mOlorglid~r. Det havde han også og han havde allerede talt med Yossi Leshem 

om netop motorglider projektet. Del var i november 2009, siden da har jeg uden 
ov~ivelse tænkt p:l del hver eneste dag. 
Det skulle megen snak frem og rilbage og Ulladelser til før v.i var j mil, ja faktisk kom 

det sidste på pLad5 blot dagen (0(. 

Lørdag den 2. oktober klokken 07.30 blev drømmen til virkelighed efter 20 
års venten sad jeg endeligt i motorglideren på vej ud af startbanen nær Afu(a i 
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bjørne ful Kalmai nationalparken i Abska, efterfulgt af Henry '1011 Wu.rdens 
islandske landskabsbilleder og Klaus Bjerres billeder af 0rne i Israe~ ovenCra! 

(-fotograferet fra fly). Til at slutte fredag a f ten S3 vi nacurbilledeme fra D:lO.ish Digital 

2010, der var maoge Qotte billeder irneUero., men også en de~ dee lagde op til kritik 
og diskussion om. farver, fotografering af tamme dyr og fOlografering af Fugle pa 
reden. Mær af billeder og god mad gik selskabet senere, så småt til køjs. 

...". ...;:: .... 
~ 

Måske skulle vi hClVe kaldt delju/emøde. Mor/en Hilmer trodser elementerne. 

Lø(dag morgen 'lignede vi op til ec snedækket landskab uden fo.r vinduerne. Efter 

morgenmaden stod den pa workshops. John Nyberg og S0ren Ltngkildc Madsen 
underviste i henholdsvis HDR-{o!ogra6 og til l/ shift objektiver. Uader(egned~ fulgte 
S0.s:ens udcnæ.tkedc workshop der gik godt i dybden med teknik og (eOnen bag 
specialobjektiveme hvis leon henter inspiration langt tilbage j kamera verdenen. 

John Nyberg's opla=g om HDR gik ogsa i dybden og HDR v1ste sig at være en mere 
nyttig teknik end flere af deltagerne havde tegnet med. Begge workshop var en stor 

succes og bestemt en opfølger vætd. Efter workshoppen kløede det i udløset

flllgeren og mange vu ud(! og lufte kameraet.i snevejret. De, efter d:!nske beringelse.c 
anderledes vejrforhold, skabte m.a.oge muligheder for smukke billeder. Hansomen 
var ikke at se nogen stede! men Rørvig bød på mange typer landskaber, der i sig selv 

val en oplevelse værd. Arets gruppebillede blev taget uden problemer, og var hurtigt 
oversrilet (Ulgen kommentarer, tak.~ og inden længe var det .igen tid Ul at se bLUeder. 
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NFD Årsmøde 2010 26-28/11 
Tekst og foto David Buchm8n 

Det var koldt! For ikk.~ at sige rigtig, forbistret koldt. I1t '('enle pa toget til Hvidovre 
hvorfra jeg havde tillIJskec mig Cl li f t med Ib Andersens bil Toget var (s.e1v følgelig) 
forsinket og da det endelig kom, var del så propfyldt afvinterdeprimerede købtll
havnere at der ikke var plads til flere, og jeg matte igen vente på del næste .. 
Adskillige centimeter sne senere sad jeg dog endelig i bilen på vej mod RØrvlg. Sneen 

dryssede stadig ned, uden hensyn til de travle naturfotografer der j forvejen vax sent 

på den. Men op til Røxvig kom vi, - og isen i skz.gget sa vel som humørcr, tøede 

hUlogr op da vi blev budt velkommen i hytten af en hel flok NFD-medlemme.r, 
la:k:ker mad og en kold øl. NID årsmødet 2010 var skudt i gang! 

Paul Srerry og StIna Thomsen j snak. over maden. 

Under rnadc.n bød fo,cmand. Klaus Bjette de mange ve.lkendte ansigler. og sa:.rligr 
dem der var med for f0rsre gang. velkommen og introducerede weekendens 

program. Efter spisning skulle der ses billeder. Morten E-Wmer var først. og med sine 
smukke billeder fra Gnmlands vinterårstid, der som bekendt er przgel af mørke (og 

kulde) hvilket var en ~kslI1l udfordring for fotografen. Billederne var smukke og 

stemningsfulde og var Iilmed krydret med lidt vjdeo. der sarte ekstra liv j foredraget 
og indlevelsen. Derefter fulgte Johnny Mads~s fUle vlnterfuglebilkdec, smukke 
grafiske kySlmOtlve.r af Kristian Ma10"l, Hanne og Jørn leverede flotte billeder af 

14 

JeezreeJ Valley j del norcilige Israel. 4-500 små skrigeørne ventede 10 km nord for os 
p~ overnalnin~pladscn. Tbe show is st;uting. 

Rent fotografisk var det ikke den heJst store succes, da del var betydeligt 

sværere at fotogn.(ere fra et fly end jeg havde rorestiller rrUg. Auwrokuseringen var 

virkeligl et problem, da den hele tiden ville fokusere på landskabet under fuglene. Et 
afldet problem var hastigheden isu. hvis vi kom tæl pa fuglene. Da vi var under 300 
metet: Ayve.højde m:h~ piloten ikke slå motoren fra. hvilker betød ar (lyet bevægede 
sig med lidt under 100 kro i timen, det gør det jo ikke gør det lettere. 
Men trods div. besvæ.rligheder lykkedes det dog Ilt fA et par sjove billeder:il f både SID~ 

sk.tigeøtne og pelikaner og så naturligvis en stribe landskabsbilleder s.er i fugleper
spektiv. 

Oplevelsen i sig selv og s~ d~1 al del lykkedes efter så mange års venten, var 

og bliver det største. 
Næste skridt bliver udglvelsen af "500 m.ill Birds/250 pictures" en gaog om at par år. 

To små skrigeørne fotograferet fra JOO meters højde. Canon EOS I D Mrk IV med EF 
100-4004,5-5,6 L 
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FOTOKONKURRENCE 
DaflmafkS Naturfredniogsforelliog fejrer 100 år jubilæum 12011 og afholde( 00 fotokon~\Jmm

oe, hVO/' du kan seMs dine bed~e landsl<absbllleder 'ra rre<!ede områdEr i Danmark. 
Præmierne er fra Pentax og beSlår ar både spoltingsCQJ)e, lopkameraer og kikk€f1e, . I 311 er 
dEl{ præmier til 100 billeder. 
Dæmalk har ca. 3000 fredede omraoe, og mange af dem er mindre ke11dte end f.elIs. 
Skagens Gren eller Møns Klinl Ved denne kOllkulTen<:e vil vi gerne sætte fokus på, al vi har 
mange Hone og spændende nalUrOffi(åder i Oanmatk og at man i lokalområde sagtens kan 
fin<le El t fredel orTl/ åde. 
Du kan se alle fredede områder i Oanmarl<. på enten Danmms MIIJøport.al, 
http://kort.arealinfo.dkellefpå w.vw.fredninger.dk, hvor ON er ved at tå beskr$vet al le fredede 
områder (del" mangler stadig ca. 600 besl<rivelser). 
Det er meningen at de udvalgte billeder i 2011 og måske 2012 skal p~ roroudstil~ng, som vi 
vil ~Ibyde ON-afdelinger, bibliolekef, forsamlingshuse etc. al vise frem over hele lande!. 

Du kan upIoade billeder iii konkurrencen på WWW.dn.dk/fotokonkurrence. hvor du også kao 
læse nærmere om (egle. og se præmierne. 

FolD: Bert Wiklund 

ABONNER! 
4 NUMRE PR AR 

Cj\M~~~ 
.--'--. .-----. 

Bestil på 

• www.cameranaturase 

• prenumeratlon@cameranalura.se 

• tit 0046.21 .448.01 00 

• fax 0046.21.448.0111 

WWW.CAMERANATURA.SE 

Kan kabes hos: 
Danmns folDmusell111, 
~28,7Ø) ""'" 

ReJsebogl.ade" TranQUebar 
lIorgergadt U, 1300 1Cøbenbw~ k 

Nærmere InlOfmalloo hos Ole Sank, Uf 2169.7487folobOnYPoS\'dk 
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de sponClne møde.!: med dyrene . 
Jeg kender mange af dyrene i mit område, Dg jeg !Ior også, Bt de til en vis 

gr:ld kender mig. for jeg kommer ofæ:re og oftere tæt på både rådyrene og ræven, 
eUer renere, al de komme.- lXttt.tc på mig. Ofte virker det som om de ser mig, men 
ikke bliver forstyrret af min tilstedevæ.r.cl~ jO) 

Bukken, en smuk seksender der er på vej retur, har jeg kendl geonem de 
sidste 4 år. Han er min favorit blandt vildtet, og jeg bliver glad over fYlog jeg ser ham. 
Men ogsa synet af den smukke R;e--.' med den rykke røde pel$, den flotte IYl:c musvage 
som ogsii harvtUet her længe, eller den elegante røde glente der langsomt svæver hen 
over mig i lllv højde mens den drejer hovedet fra side til side for at se mig an, gør mig 
i godt humor. 

Når jeg gilr en tur i omridel, og sztte.c mig et fredeligt sted hvor jeg ved at 
dyrene og fugkne plejer at komme, venter, uden camouflage eller skjul, men bue 
sidder lige så stille, og oplever hvor tillidsfulde små fuglene bliver efter lidt rid. ellet 
pludselig far ræven eller clbukken nelt tzl pa, især hvis de ikke opdager al jeg er dee, 
t!I: for mig SlOet og bvsbekræftende. Hvil: jeg så også f~r gode billeder med hjem, 53 

kan jeg næsten ikke fa armene ned. 
Med mine billeder vil jeg geme videregive de fantasliske oplevdser jeg fir 

nar jeg bevæger mig i n;truren. Jeg vil gerne vise andre hvor spændende og 
fascinerende olltmen er, og hvor mange gode oplevelser man kan ~ hvlS m~n hu 
åbne "jne og stor tålmodighed 

Mif må.! som fOlOgraf er at kunne lave gode billeder der skildrer vukcLighe
den i naturen pil cn smuk og seværdig m;lde. 

Ny hjemmeside? 
Få dine billeder præsenteret på den bedste mSde. Ingen indvikle

de programmer t il upload af billeder eller til at skrive ny tekst 
med . Meglet fornu1ftI"ge priser. 
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Kontalkt Kasper Rasmussen e-malil:kasbjeras@hotmal l.com 
Har bl.a. lavet www.kbphoto.dk 
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Ar~knnkllrrAn~An 2nl n 

Årets naturfoto 2010 ,,~ 

Helge Sørensen blev åcets Narurfotograf med 10 point skarp forfulgt af 
Morten Hilmer med 9 point og Niels Thye lige i hælene med 8 point. 

Helge vandt kategorierne Pattedyr/DK, Fugle/DK og Insekter og blev 

ar 3 i kategorien Andre dyr. 
Vinderbilledet i kategorien Fugle - DaoLrulrk blev samtidigt k~ret som Årets 

Naturfoto, så man må sige at Helge gjorde r:eDt bord i åL 

Tilly kke til Helge 

De øvrige kategorier blev vundet af: 

Pattedyr/verden Kim Aaeo, Fugle/verden Søren Koch, 
Landskab/verden Mor:ren Hilmer, Landskab/DK Niels Thye, 

Andre Dyr Kim. Aaen, Plantet Jimmy Lassen, 
Farven Blå Jens Kristian Kjærgård og F Oml & Detalj e Niels Thye 

!) 



Medlemsportræt Vinni Bruhn 
Tekst og foto: Vinni Bruhn 

Jeg e( blevet spurgt om jeg vjJ skrive lidt om mig selv og min fotogra fe.x ing. s~ 

hermed en lilJe præs en ration. 
Jeg er 47 år, og bor på en nt::d.Lagt landejendom ved Ry, en lille by mdlem 

Arhus og Silkeborg. J eg haJ:" altid været glad for narurcn og fascineret af dyrene og 
Dvet derude. og da jeg bor i et meget na rurskøn t område har jeg mange daglige gratis 
gl~de( i den reming. Fotograferingen er imidlenid en ret ny hobby, som har gjort 
glæden ved at (udes i naturen endnu større og eet mig ru at opleve del hde meget 
mere intenst 

Jeg købte rul første OSLR kamera, et (anon 400 D. i december 20G7, og 
jeg vidste på det tidspunkt ikJ<e. hvad det ville føre med sig af behov (ar be<l.te 
objektiver og kam et:! er - uha uha ;-» 

l starten var jeg mest oplaget af III ~ billeder af Rovfuglene, men jeg 
erkendte sn3rt 3t udstyret slet ikke V~ godt nok ti.l det (omili, så i februar 2009 Købte 
jeg et EOS SOD og min f0rste tele et Sigma 150·500. I okcober 200<) tilføjede jeg s~ 
er EOS 7D ru udstyret og i martS 2010 blev Sigmaen ud~kiftet med et GnOD 300mm 

f/2,8 L IS USM. 

Buk i hvedemark. Canon EOS 7D. EF 3002.8 L IS + 2x konverter.fl7. J/SO 800. 

IO 

Mikkel. Canon EOS 7D, EF 3002,8 L IS,j/4.0 ISO 400. 

Men udstyret gør det jo ikke alene, så del hat vxret en hard men spxndende proces 
at blive en bedre fotogrnC og der er røget mange billeder i papirkurven gennem de 
seneste par ar. Heldigvis har jeg fåe( en masse god hj:dp fra men~ øvede fotografer. 

hvor jeg is:u skylder en s tor tak ciI Henrik JUS! for :il hans Il ja:.lp. Uden :Ute hans gode 
råd og kritik havde jeg slet ikke flyttet mig så hurtigt. 

Efeuhånden er det ikke kun rovfuglene der optager mig, men liges~ meget 
ah det andet som [ører sig i naturen, Lige fra "småkravlet" i makrov~denen til de 

imponerende krondyr . J cg har dog s tadig et meget s torr ønske om li t komme tXI på, 
og fotografere de imponerende ørne. 

N år jeg fotograferer i naturen, og det gør jeg så snart der er en mulighed for 
det, så foregår det som oftest på de nærliggende marker eUer i min mose, hvor jeg har 
en god bestand af både Rådyr, R~, Harer og mange forskellige små og store fugle. 
Normalt er nUne billeder forholdsvis spontane. Jeg foretrækker at gå en tur med 
kameraet om halsen. og haber så. på at møde noget spxndende fremfor at sidde i et 
af mine skjuL Del:med ikke sagt at jeg hal: noget imod skjul, (or det har jeg bestemt 
ikke. Jeg bar selv 2 flytbare skju~ som jeg bruget C(J gang imclJcrn, og jeg har også 
flere gange siddet i skjul i Sverige for at fotografere rovfugle. Jeg har også planer om 
at gøre brug af skjul igen, men den daglige fornøjdse ved CotograCcringcn cr sudig 
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