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NU ER DEN PÅ LAGER IGEN
Det mest kompakte, robuste, og elegante 35 mm. kamera. Med den bedst
tænkelige teknik Med fast 28/2,8 objektiv, NikonTs avanceret lysmåler
3D-matrix, to eksponerings muligheder, blænde prioritet og program
automatik, samt kameraet har 10 forskellige cllStom funktioner (center
vægts måling, Fill-in flash samt data back)

VEJL. 11.500,-
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11. februar
V ores medlem Michael Mogensen vil fortælle lidt om digital billedbehandling og hvad
det kan bruges til. Det er tilsyneladende en hel ny verden der åbner sig for en, hvor
man kan manipulere med sine billeder, sende dem fra den ene ende af kontinentet til
den anden på få sekunder og meget mere. Så mød op og få inspiration til et helt nyt
medie.

NaturFotografer i Danmark
Røde Mellemvej 94 A, have 23
2300 København S.
tlf: 31 590299
Giro 1-246-4223

Bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Finn Olofsen
Ole Banke
Klaus Bjerre
Jesper Plambech
Lars Gejl
Jens Rasmussen

28. marts
NFD's ordinære generalforsamling afholdes i år i det jyske. Nærmere om tid og sted
vil blive tilsendt medlemmerne.
tlf: 31 590299
tlf. 3142 72 95
tlf. 36 75 93 91
tlf. 31 67 87 75
tlf. 3120 1507
tlf. 32 53 99 94

Udstyr på medlemsajtener er 24x36, hvis størreformat skal vises, må du selv
medbringe projektor.
Nyt til aktivitetskalenderen skal være redaktøren i hænde senest en månedfør
medlemsbladets udgivelse. Se side 2.

'Verdens smukkeste tidsskrift CameraNatura kan nu købes hos
boghandler Arnold Busek, Købmagergade 49, København K
JJ

Kontingent 200,- årligt, gældende for det år indmeldelse sker.
Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar, maj, august og
november. Deadline er den 1. i måneden før udgivelsen.
Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på diskette til:
Jens Rasmussen
Rønnevej 16
2791 Dragør
Tlf/fax: 32 53 99 94
Bladredaktion: Jens Rasmussen (ansv.) og Klaus Bjerre.
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendt materiale ved
pladsmangel.
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller forfatterens tilladelse.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt materiale.
V ær opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens mening og
nødvendigvis ikke foreningens.
Forsidefoto: (Jesper Plambech)
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Når kun det bedste er godt nok
Ring eller fax efter vores flotte brochurer.
Hasselblad Danmark
Fredericiagade 31
1310 København K ..
Tlf. 33 15 15 50, Fax 33 15 14 40

Aktivitetskalender vinter 1997/98

"Skabsfotografer "

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på adressen: Esplanaden 8 C, 1263 København K. k1.19.30

Det er aften i Høje Gladsaxe, og jeg har
her 5 dage efter en magelig distance til
foto-weekendens forløb.
Efter skuffelsen med aflysningen af
sidste weekendarrangement var det med
stor optimisme, at jeg deltog i denne
seance. Min hovedkonklusion, uden i
øvrigt at skulle referere yderligere fra
weekendens forløb, dette gøres andetsteds, må være, at weekenden for mit
vedkommende var en dundrende overraskelse.
Det var et arrangement propfuld med
billedmæssige oplevelser. Jeg havde ikke
forestillet mig, at kvaliteten var så høj og
dominerende blandt NFD' s medlemmer.
Efter i nogle omgange, at have oplevet
forskellige nordiske fotografer i live
optræden og via bøger, må jeg konkludere, at ihvertfald fotograferne der viste
billeder i weekenden, ikke har nogle
undskyldning for at fortsætte med at
være "skabsfotografer" .
Ja, men de andre laver bedre billeder en
os! Se på deres motiver! De laver jo
bøger! Dem kan vi ikke konkurrere med!
Det kan da hænde, at vores land ikke har
nordlys, meterhøje snedriver, bjerge og
alt det andet. Det kan også være, at vi
ikke er professionelle og dermed har tid
og økonomi til at udfolde vores kreativitet og ikke udgiver bøger.
Oghva' så!
De billeder der blev vist i weekenden fra
Danmark og andetsteds, var med de
forudsætninger vi har til rådighed, fuld
på højde med hvad, hvad der iøvrigt
vises i Skandinavien.
Vi skal først og fremmest påvirke vores
omgivelser til en bredere accept og

5. november
Medlemsmøde i RanderslHadstenlDjursland-gruppen. Mødested på Rønde Skole i
Rønde.
Der skal diskuteres billeder og fotobøger. Tag nogle af dine egne billeder og fotobøger
med. Desuden skal der lægges planer for vinterens og forårsmånedernes fototure og
foto aftener.
Er du inresseret så kontakt: Steen Stenild, tlf. 86983353
19. november
På eventyr under varmere himmelstrøg!!!
Rudy Hemmingsen tager os med til Maldiverne og til den ægyptiske del af Rødehavet.
Her skal vi se lidt nærmere på miljøet oven vande og på det liv af stort og småt der fmdes
i koralrevets fantatiske undervandsverden.
Så mød op og stil spørgsmål til Rudy om undervandsfotografi, dykning og alle de spændende skabninger vi vil blive præsenteret for i løbet af denne aften.
4. december
Juleafslutning og medlemmernes aften. I år har vi i bestyrelsen besluttet at holde en rigtig
hyggelig juleafslutning, som det nu bør gøres på denne dejlige årstid.
Der vil blive julehygge med varm gløg og brunkager, samt at du har mulighedfor at vise
nogle af dine billeder. Tag nogle af året "skud" med, det være sig dias (max 10-15 stk.),
farve og sortlhvid papir.
8. december
Medlemsmøde i Aalborg. Tid og sted: KL 20.00 i Fælleshuset, Klokkestabelen 18 i
Aalborg. Vi afslutter året med lidt julehygge og "billedkiggeri" . Temaet for aftenen er
vinterfotografering. Tag 10-15 vinterbilledermed (dias ellerpapirbilleder). Vi vil udveksle erfaringer omkring kolde batterier, stive fmgre etc.
Der vil være dias-projektor til 24x36 til rådighed. Bruger du andet format, bedes du selv
medbringe projektor.
8. februar
Fototur i Nordjylland. I tilfælde af isvinter går turen til Nibe/Sebbersund, hvor vi vil
fotografere de mange fugle i vågerne. Hvis vejret ikke byder på hård frost, tager vi til
Rold Skov. StarttidspunktkL 08.00. Ring på tlf.: 98188636 senest lørdag den 7/2 og hør
nærmere.

interesse for dansk naturfotografering.
Dermed opnås forhåbentlig en distancering til den noget stereotype trend,
hvor specielt pigefotografering er i højsædet blandt meget andet, og hvor der i
flere år ikke har været plads til dansk
naturfotografering.
Så derfor kære medfotografer, op på
barrikaderne. Slås for vores forening.
Vores våben er kreative udfoldelser og
fremragende billeder. Støt foreningen
bestræbelser på, at gøre dansk naturfotografi kendt i bredere kredse.

Venlig hilsen
Jesper Plambech
Bestyrelsesmedlem
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Naturfotogruppen FAUNA FOCUS
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Udstillingen "Kreativ naturfotografi"
Tekst og/oto a/Ole Banke

Kort fortalt startede fotogruppen i efteråret 1993 i forbindelse med en fotoudstilling i
Fuglenes Hus. Den gang var vi kun to i gruppen, men det varede ikke længe før
medlemstallet steg. I dag er der 7 fotografer med i FA UNA FOCUS. Dette medlemstal er
sat som max. tal, fordi møderne foregår i private hjem. Igennem årerne har der også været
et par udskiftninger af medlemmer.
Alt i naturen fotograferes - levende som dødt - til lands, til vands og i luften, med
fiskeøje, vidvinkel, makro og lange teler.
FA UNA FOCUS er for aktive naturfotografer, der mødes ca. l gang om måneden til
middag med vin på bordet. Der bliver arrangeret fælles udstillinger, køb af film og
fremkalderchecks, fototure m.m., hvilket bl.a. bliver drøftet ved det veldækkede
kaffebord som også er en fast ingrediens ved vore møder.
På hver møde vises der max. 20 nye dias af hver fotograf. Den pågældende fotografs
billede rar god -, mindre god kritik, eller "gode råd" for evt. at opnå et endnu bedre
resultat næste gang. Det gør bl.a. at man tænker sig en ekstra gang om, inden man trykker
på knappen.
Vi håber at ovenstående kan inspirere andre naturfotografer til at danne en lille gruppe,
man rar ihvertfald vist sine billeder og set andres. Det er vel også ideen med billederne! ! ...

Med venlig hilsen FAUNA FOCUS
Ib Andersen, Finn Carlsen, Robert Trojaborg, Vibeke Tofte,
Jesper Plambech, Poul Reib og Finn Olofsen.

Nyt fra bestyrelsen
Cl» Er du en af dem der tager mellem 100 og 200
dias film om året, eller
tager du måske flere?
Så er det et ret anselig
beløb du skal af med til
fremkaldelse af dem.
Hvis du spørger dig frem,
så er der nogle fotohandlere hvor du kan købe de
såkaldte fremkalder-checks. Her kan du ved
køb af 100/200 fremkaldelser kan få fremkaldelsen til henholdsvis omkring 15/14,- kr. pr. film.

Du kan også få en aftale
med din lokale fotohandler om en lavere pris pr.
fremkaldelse, hvis du
jævnligt indleverer film til
fremkaldelse hos denne.
Vi giver f.eks. 25,-kr. pr.
film hos vores fotohandler
der rar fremkaldt hos
Gabs.
Så smut ned og få en aftale med din lokale fotohandler, du kan sikkert
spare mange penge.

Jens Rasmussen/Redaktør

" NFD har i skrivende
stund rundet de 100 medlemmer, nærmere betegnet 102 medlemmer den
22. oktober. Det må da
siges at være noget af en
succes. red
Iil Benny Bjerg i Aalborg
har trukket sig tilbage
som kontaktperson i det
nordjyske. Så NFD har
fået ny kontaktperson i
dette område. Kontakst
venligst Niels Fabæk, telf.
98188663. red

En spændende fotoudstilling er nu på vej
rundt i Danmark. Som nævnt i NFD's
medlemsblad nr 4 deltog repræsentanter
for NFD i et symposium om emnet Kreativ naturfotografi arrangeret af de fmske
naturfotografer i februar i år. Ved symposiet, der fandt sted i en landsby lidt
nord for Helsinki, var der fernisering på
en udstilling bestående af 32 billeder
med 8 fra hvert af de deltagende lande
Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Udstillingen har siden cirkuleret i Finland og skal nu vises i Danmark og siden
i Sverige og Norge.
l Danmark lagde udstillingen ud med en
vellykket fernisering i Galleri Photografica i København den 6. oktober. Der
deltog skønsmæssigt mellem 50 og 60

personer og stemningen var fm, ikke
mindst fordi fløjtenisten Lise Bache fra
orkesteret Amatørsymfonikerne bidrog
med en personlig tolkning af en række
nordiske folkeviser. Udstillingen - og
NFD - fik en flot omtale i bladet Alt om
foto (oktober) over en helside.
Programmet ser iøvrigt ud som følger:
6.-30. oktober Galleri Photografica i København, 3.-21. november Huset i AIborg, 1.-31. december DGI-byen i København. Derpå skal udstillingen sandsynligvis til Odense, men den aftale er i
skrivende stund ikke helt på plads. Endelig slutter den meget symbolsk af i Nordens Hus i T6rshavn på Færøerne, inden
den bliver sendt videre til Sverige.
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Nu er der håb for de macrofile ....
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Danmarks Kyster
afLars Gejl

Erfaren natur- og ikke
mindst insektfotograf
forbereder tæt-på-fotoseminar i Småland (fredaglørdag-søndag)) omgivet af
skov og en& engang i maj
og/eller juni 1998. I forløbet
indgår også en dagtur til
Øland.

Evt. interesserede opfordres til allerede nu at henvende sig for således at
kunne få indflydelse på det endelige program ved at bidrage med gode
forslag og stikord.
Kald det kursus - eller seminar - eller workshop. Der skal arbejdes
intensivt og seriøst over de tre dage. Til afveksling og afslapning er det
også nyttigt at medbringe og anvende optik til både wide og tele, samt
meget gerne notesbøger og skitseblokke, men hovedvægten vil blive lagt
på seriøs naturfotografering i det nære område.
Formålet er langt mere end blot at artsregistrere med fotografiske
hjælpemidler - det er også at skabe fotografi!
I første omgang tilstræbes at oprette et lille hold med 4-6 deltagere.
Udgiften, som dækker kost og logi samt non-s top-pædagogisk nærvær,
er pt. anslået til kr 1.200. Ved lidt større hold vil prisen blive reduceret.
Transport, materialer samt hjerteblod og fodsved må man selv levere,
men der vil selvfølgelig blive arrangeret samkørsel for at holde udgifterne
nede. For interesserede deltagere, som endnu ikke har noget macroudstyr,
vil der blive mulighed for at låne kamerahuse med macronormal.
Det færdige program vil foreligge i begyndelsen af 1998 og vil herefter
snarest blive tilsendt interesserede.

Ring eller skriv:
Ole Andersen (medlem af Biofoto & NFD)
Skovbovej 9 - 4632 Bjæverskov - Tlf. 5367 1853.

Mangler du inspiration til weekendens
fototur eller til en hel ferie, så er der
sikkert god hjælp at hente i bogguiden
Danmarks Kyster.
Guiden er udgivet af Danmarks Naturfredningsforening og Politikens
Forlag, og beskriver seværdigheder,
flora, fauna og geologi fra 165 danske
kystlokaliteter.
Det første afsnit i bogen er helliget en
kort men interessant gennemgang af den
Danske kyst' s historie, samt omtale af de
dyregrupper der kan træffes.
Kysttyper, geologi, kulturforhold, adgangsbetingelser og færdselsregler bliver
ligeledes gennemgået.
Allerede i indledningen fornemmes det
at bogen er skrevet af kompetente folk,
og de fire forfattere har også hentet deres
viden fra job som biolog, geolog, naturvejleder, journalist og skolelærer.
Lokaliteterne er delt op under de forskellige landsdele, med en kortoversigt i starten af hvert afsnit. De 65 mest interessante områder er fyldigt beskrevet med
tilhørende detailkort. Under de resterende 100 er de mest interessante forekomster nævnt.
Forrest i afsnittet fmdes ligeledes en stikordsoversigt, med sidehenvisning, over
alle lokaliteter, så brugeren hurtigt kan
slå op på den lokalitet der umiddelbart
interessere ham mest, hvad enten det er
lystfiskeri, geologi eller landskab.
Bagerst i bogen fmdes en nyttig ordliste
med forklaring til de mange fagudtryk
der er tilknyttet kysten, bl.a. dobber,
grøblerende, ledeblokke etc.

Bogen er rigt illustreret med farvefotos,
overvejende af forfatterne selv.
De mange landskabsbilleder fra lokaliteterne, giver sammen med teksten et godt
indtryk af hvad der venter den besøgende.
Billedkvaliteten er overraskende høj,
med enkelte virkelige perler imellem.
Bogen koster kr 269,- og er værd at skrive på ønskeseddelen, for hvor mange
ved, uden at have været der, at 0rhage
ved klitmøller er et godt havfugle træksted.
At der i Gammelmark Klint syd for Sønderborg er fundet fossile rester af skovelefant. Og at der fmdes strandtudse på
Avernakø.

__
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fVutdoor Photographer" Et i Danmark forholdsvist ukendt fotomagasin

ASTIA, filmen alle taler om ...
AfNiels Fabæk

afMichael Molter
I forbindelse med mit arbejde rejser jeg
en del, og når jeg kommer til et nyt land,
prøver jeg altid at købe et eksemplar af
de på stedet tilgængelige fotoblade. Sidste år så jeg i Norge for første gang et
blad, som specielt vakte min interesse, et
engelsksproget fotoblad som henvendte
sig til "uden-dørs fotografer" - det måtte
lige være noget for mig.
Bladet er Amerikansk og hedder
"Outdoor Photographer" med undertitlerne "Scenic - Wildlife - Travel Sports". Jeg nåede at få fat på 2-3 eksemplarer inden jeg besluttede mig for at
udtage et abonnement til den uhørt lave
pris af 42 US Dollar for 2 år / 20 numre,
svarende til ca. 325 kr. (inklusive porto
og bankgebyr på checken), jeg mener det
er jo kun ca. 16 kr / nummer sendt direkte til egen postkasse, her kan de fleste
vist være med.
Bladet kommer som sagt 10 gange om
året og de sidste jeg har fået ligger på'ca.
116 sider, med omkring ca. 45-55 sider
annoncer, heraf er ca. 12-16
sider annoncer fra postordre fIrmaer i
New York, men der er også mange relevante annoncer fra producenter af fotoudstyr og tilbehør relevant for "os udendørs fotografer" - hertil kommer en række annoncer fra foto skoler / workshop s
/ fotorejser.
Bladet indeholder en række gode velillustrede artikler, således indeholdte august
1997 blandt andet følgende artikler: Masters OfThe Landscape - Portfolie præsentation af 4 landskabs- fotografer David Muench, Philip
Hyde, Robert Gleen Ketchum og Willian
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Neil, Search For The Silk Road - to fotografers skildring afrejsen langs silkevejen til kina, Up elose and Wild - Makrofotografiens underfundige væsner og
skabninger, Greath Lenghts For Birds
- Tips fra en Pro om valg af objektiverIbrændvider for forskellig fuglefotografering, og meget mere.
Hertil kommer en del "Columns" bL a. af
Frans Lanting og Galen Rowell og en
stribe mindre artikler om tips og gode
råd, test af udstyr osv.
"Outdoor Photographer" er bestemt sin
pris værd - også på trods af de relativt
mange annoncer, idet mange af dem også indeholder gode og relevante informationer, da de er så målrettede til naturfotografer. Bladet er trykt med en blanding
af farvesider og sortlhvide sider, ca. 30
hovedsagelig annoncer.
Farvesiderne står flot om end ikke på
højde med "Camera Natura".

Abonnement udtages ved at sende en US
Dollar check (købes i banken). For l år
= USD 21,97, 2 år = USD 41,97. Checken sendes sammen med din fulde adresse
til:
"Outdoor Photographer"
Box 50174
Boulder, CO 80323-0174
USA.

Et af de store samtaleemner under
weekendmødet på Samsø i september,
var den nye fujifilm; FUJICHROME
ASTlA.

tig film.
Alt i alt må man konstatere, at der er tale
om endnu et godt produkt fra Fuji.

Alle talte om den, men ingen af deltagerne havde prøvet den. J a der var ikke
engang nogen som kendte nogen, der
havde prøvet Astia' en.
Mange rygter svirrede i luften; filmen
skulle efter sigende gengive hudtoner
fmt, dette affødte straks en guldkommentar fra vor redaktør, Jens Rasmussen:
"Hudtoner... ! Hvor fa' en er der hudtoner
på en fugl ?"
To dage efter weekendmødet faldt jeg
tilfældigvis over to eksemplarer af den
eftertragtede Astia hos en fotohandler i
Aalborg. Dem købte jeg. Filmene kom
med på en svampe-fototur i Rold Skov.
Jeg har ikke foretaget en decideret test af
filmen, og udfra blot to film (72 billeder)
er det svært at lege "filmanmelder".
Men jeg kan dog sige følgende:
Astia' en er en smule køligere i farven
end "den gamle" Sensia, og her er der
virkelig tale om en meget lille nuanceforskeL Det er muligvis denne nuance,
som gør at Astia skulle gengive hudtoner
fmt. Jeg kan især se en forskel fra Sensia' en på et foto af såkaldt "Troldsmør" ,
(en kraftigt gul slimsvamp ), her er det
som om Astia'en mangler en anelse
rødt.
Astia'ens kom er meget fme, men dog
ikke at sammenligne med Velvia' s. Men
her er jo også tale om en dobbelt så hur-

Eftersom smag og behag er en yderst
subjektiv ting, ikke mindst når det
gælder naturfotografering, må det være
op til den enkelte fotograf at bedømme
de små nuancer (forbed-ringer ?) i forhold til Sensia.
Jeg fIk aldrig afprøvet Astia's evner,
hvad angår de før omtalte hudtoners gengivelse, men lad mig slutte af med en
lettere omskrivning af et citat fra Ole
"Bogart" Michelsen: "Husk, fIlm skal ta' s
i naturen ... ".
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Urjuglemorgen, en stemningsrapportfra etfotoskjul i Darlarna.
a/Niels Fabæk/Rødderne fra Rold
Det er stadig mørkt udenfor, da de første
urfugle lander på spillepladsen. Nu begynder et af naturens fineste skuespil;
urfuglehannerne puster sig op, drejer
rundt og udfører små hop på stedet. Af
og til foretager de voldsomme udfald
mod hinanden.
Rullende, boblende og hvæsende danser
de rundt, og når en hun lander på spillepladsen intensiveres spillet yderligere.
Klokken er fIre, men på trods af at fIlmen presses 2 blænder er det stadig for
mørkt til at fotografere (bl. 2,8, 1/8 sek.).
Urfuglene rar på forunderlig vis en til at
glemme kulden, selvom tempera-turen
ikke er meget over -5°C.
Omkring klokken fem kan fotograferingen begynde. Med en lukkertid på 1/30
sek. pnser jeg mig lykkelig for mit gamle Manfrottostativ. Man skal hele tiden
passe på ikke at ånde på søgeren, da det
iskolde kamera er yderst modtagelig for
dug. At skifte fIlm er heller ikke nogen
enkelt affære med stivfrosne fmgre og
nogle sky og følsomme fugle udenfor
skjulet.
Pludselig flyver samtlige urfugle væk fra
sp illeplads en, da to ravne flyver over
"myran". Efter et par minutter kommer
fuglene tilbage og genopta-ger spillet.
Nu er lyset blevet mere fotovenligt og
560 mm.'eren mon-teres. I søgeren kan
man nu rigtig se detaljerne på de dansende hanner.
Endnu engang forstyrres de spillende
fugle, denne gang af et tranepar, som
trompeterende kommer lavt hen over
spillepladsen. Urfuglene giver ikke så let
op, de kommer hurtigt på banen igen.

Den spejlblanke sø som spillepladsen
ligger ved, giver rent fotografIsk nogle
fine muligheder for at udnytte spejlingerne af både fuglene·og af træerne på den
modsatte bred.
Fra omkring kl. halv syv bliver spillet
mindre og mindre intenst. Klokken halv
otte er ballet forbi. Den sidste urfugl er
væk fra spillepladsen. Det er tid til at
krybe ud af skjulet og få gang i kaffebrygningen. Morgensolen luner dejligt
efter en lang nat i en alt for kold sovepose ...

Weekendmøde på Samsø
Tekst ag/ata a/Ole Banke.
Så er NFD's andet weekendmøde løbet
af stabelen. I dagene 19. til 21. september gjorde 27 entusiastiske NFD-medlemmer Samsø usikker. Fra øst, vest,
nord og syd valfartede de til øen midt i
dronningeriget, for at se på billeder, diskutere, udveksle erfaringer, fotografere
og lære hinanden at kende. Det var en
stor weekend, det var der almindelig
enighed om bagefter, idet mange faktorer gik op i en højere enhed: Hyggelig
campingplads med hytter, fællesrum og
god mad, smukke og spændende områder, god stemning og så videre.
I løbet af fredag eftermiddag nåede man
frem til Sælvig Bugtens camping fra
Jylland, Fyn og Sjælland. Over de medbragte madpakker åbnede en vel-oplagt
formand Finn Olofsen mødet ved at byde velkommen og gennemgå programmet. Et vigtigt indslag var her
lysbilledvisning efter fmsk model.
I korthed går den ud på, at man skriver
sig op på en liste med navn, emne og
antal dias. Man kommer på i rækkefølge, så man ved ret præcis, hvornår man
har tur. Det viste sig at virke ganske
fortræffeligt. Især den første aften skrev
mange sig på - ialt elleve.
Det blev til mange gode billeder, der
viste bredden blandt NFD's medlemmer: Fugle, dyr, insekter, landskaber
med brug af vidvinkel, tele, makro med
videre. Da klokken passerede 23 mente
formanden, at det kunne være nok og
fløjtede af. De fleste gik derpå i seng,
men enkelte natravne var ikke sådan at

stoppe og de hyggede sig et par timer
endnu inden de en anelse støjende fandt
frem til køjerne.
Lørdag morgen ved femtiden tørnede
den hårde kærne ud af soveposerne,
fandt ned i comandoudstyret og be-gav
sig på vej i buldermørke til det - skulle
det vise sig - smukke Besser Rev ved
Stavns Fjord. Det tog nu en times tid
inden man rigtig kunne orientere sig. En
utrolig flot solopgang i dramatiske rødviolette farver varslede dagen og betød
for alvor, at der kom gang i eksponeringerne fra de udvalgte poster.
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Efter disse forpostfægtninger vendte
flokken tilbage til basen ved halv otte
tiden og mødte de knap så morgen-duelige endnu søvndrukne omkring et flot
morgenbord. Således styrkede vendte en

større flok tilbage til Besser Rev for
gøre lidt mere ud af området. Andre
indtog kysten ud for campingpladsen
eller fandt frem til en lille birkeskov
nogle få km nordpå. Ved Besser Rev
fortsatte man med nogle af morgenens
motiver. En tillidsfuld stenvender - en
lille vadefugl - var en meget villig model for adskillige med tunge teler. En
enkelt fik problemer med nærafstanden.
Over frokostbordet blev det besluttet at
arrangere en fællestur til det kuperede
morænelandskab på nordspidsen. Her
tilbragte vi så det meste af eftermiddagen i flot solskin, om end der var en lidt
hidsig blæst. Også her var der fille motiver: landskaber, bølger og sten på
stranden, blomster med mere.
Lørdag aften var sat af til tre - skulle det
vise sig ~ meget flotte b ille dspil lavet af
gruppen Rødderne fra Rold med hjemsted i Skørping og Alborg. Det blev til
først en tur til Island, derpå de skandinaviske urskove for at slutte af i Tanzanias nationalparker. De tre spil var flotte og professionelle med fille lydspor.
Lyden var både musik komponeret
direkte til spillene og med indlagte 10kallyde fra vandløb, fugle med videre.
Billedspillene gav anledning til masser
af spørgsmål og diskussion, hvor rødderne måtte stå til regnskab for sine gerninger. Men de stod sandelig distancen alle var meget begejstrede og imponerede. Måske derfor gik det bagefter lidt
trægt med at komme igang med de øvrige deltageres dias-fremvisning. Men da
man først kom igang, blevet mindretal
ved til ca. klokken tre, inden de fandt

frem til de lune soveposer. Og der var
mange rigtig flotte optagelser, skulle
jeres udsendte reporter hilse og sige.
NFD har tydeligvis et stort potentiale af
gode fotografer, hvor det bare kniber
med at få billederne ud til et større publikum.

vert
Vælg mellem mere end 30

Søndagen blev brugt til dels at vågne op
og spise morgenmad/frokost, dels til at
evaluere arrangementet og siden til at
rejse
hjem.
Evalueringen
var
gennemgående meget positiv. Pudsigt
nok var bestyrelsens skrækscenarie slet
ikke noget problem. Skrækscenarie? Jo,
i bestyrelsen havde vi dis-kuteret, hvad
vi gjorde i tilfælde af dårligt vejr: En
nødplan skulle være klar med ekstra
lysbilledserier. I den virkelige virkelighed viste det sig, at ganske mange primært deltog for at se billeder, diskutere
og lære hinanden at kende - det med at
fotografere var noget sekundært! Der
var heller ikke nogen overvældende
interesse for den annoncerede konkurrence. Derimod var der almindelig enighed om næste år at lægge weekenden en
lille måned senere. Det betyder rigtige
efterårsfarver i landskabet og solen går
tidligere ned - så vi kan komme igang
med at se billeder noget tidligere. Det
gør vi så. Der blev også brugt en god
del tid på at diskutere vores medlemsblad, så redaktøren fik noget med hjem.
Men det er en helt anden historie og den
hører egentlig hjemme på generalforsamlingen.
Hjemturen blev lidt af en oplevelse for
holdet til Sjælland. Der var to afgange
med færgen - en klokken 13 og en
klokken 18. Desværre var der ikke plads

~n..~.lige

135-400m
Asp.
f/4,5-5,6
Med kun et objektiv dækker du området
fra middel til kraftig tele.
Konstruktionen med asfæriske linseele..
menter og anvendelse af SlD (Special
low Dispersion) glas, sikrer høj kontrast og minimerer farvespredning.
Det indvendige fokussystem gør det
nemt at anvende polarisationsfiltre, idet
fronten ikke roterer ved fokusering.
Objektivet er forsynet med et robust,
drejeligt stativfæste, der er lynhurtigt at
på- og afmontere.
SIGMA er også: macro-objektiver, vidvinkelobjektiver, standardzoom og lange brændvidder.
Leveres til Nikon, Ganon, Minolta og Pentax
autofokuskameraer - nogle objektiver leveres
også med manuel fokusering til bl.a. Olympus og
Yashica/Gontax. Nu også objektiver med Hyper
Sonic Motor til Ganon.
Få det store SIGMA katalog og læs mere om alle
de spændende objektiver.
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Import: FoviTech AIS
Blokken 38
3460 Birkerød
Telt 45 82 08 11
www-fovitech.dk

Dit bedste, sjoveste ...... billede

Send dit sjoveste, dårligste, bedste eller, hvilket kriterie du
nu har valgt det ud efter.
Billedet skal være suppleret med en historie. Det kan være
noget om, hvilke problemer du måtte stå igennem for at få
billedet, hvor lang tid du var om at få det i kassen eller en
helt anden historie om netop dit billede.
Historie og billede må til sammen kun fylde en side - vær
opmærksom på at billeder med høj kontrast gør sig bedst
her i bladet.
Redaktionen kvitterer med 2 ruller Velvia til det udvalgte
billede og historie.
redaktionen

til alle klokken 13, så et mindretal måtte
vente til den sidste færge. Men hovedfeltet kom om bord rettidigt i en lidt
forsinket færge. Og så skete der iøvrigt
ikke noget i en halv times tid. Omsider
blev vi nysgerrige og søgte ned på
vogndækket, hvor et særpræget skuespil
var i gang. Vogndækket var fyldt op
med nogle velvoksne lastbiler og tre
personbiler med
trailere til rideheste. Udenfor holdt 5
andre biler med trailere, som også
skulle med. Og der var altså flotte heste
i dem alle. Det viste sig at ejerne havde
været til ride stævne og bestilt plads to

måneder tidligere til denne specielle
afgang. Heste kan ganske enkelt ikke
tåle at stå stille i trailerne gennem længere tid i køligt vejr. Lastbilerne havde
på den anden side fast reservation på
færgen. En interessant problemstilling
skulle man mene, hvis det ikke var fordi
vi var nogle stykker, der gerne ville til
Sjælland indenfor et overskueligt tidsrum. Det tog Scanlinefolkene lidt over
en time, at få den knude løst. Tilbage på
kajen holdt en lastbilchauffør, der
skumme-de af raseri. Vores mand på
Samsø - han hedder Carsten Pedersen
og er journalist ved Samsø Posten - havde fået en forsidehistorie forærende.

Ode til Møn
Tekst og Foto a/Poul Reib/FaunaFocus.

Som ikke Mønbo må det vel alligevel
være tilladt at bringe en hyldest til denne
perle for naturfotografer.
Møn er et sted, som kan besøges med
udbytte året rundt, selvom undertegnede
- indrømmet - bedst kender til stedet i
sommerhalvåret.
Møn er andet end Møns Klint - den trestjernede seværdighed, soIl1 de fleste turister nok besøger.
Lad mig give nogle eksempler:
Allerede i slutningen af april/begyn-delsen af maj kan man, på naboøen Nyord,
bekvemt siddende i bilen blandt andet
fotografere den smukke store kobbersneppe på klods hold. Rygtet siger, at de
fleste danske kobbersneppe-billeder faktisk tages på Nyord.
I slambassinerne ved Stege kan man på
samme tidspunkt komme tæt på blandt
andet gråstrubet lappedykker, bjergand

m.m.
Møn er også orkideernes ø - allerede i
maj måned ses majgøgeurt og stor gøgeurt,
som
for
sidstnævntes
vedkommende har sin nordgrænse i Danmark.
Senere i juli måned kan man blandt andet
være så heldig at fmde og fotografere
horndrager og rød skovlilje. De to orkideer findes i Danmark kun på Møn og er
desværre stærkt truet på grund af opgravning.
Møn er også en stærk bastion for dagsommerfuglene. Mest kendt er nok den
sortplettede blåfugl, som i Danmark kun
yngler på Møn.
Møn byder også på masser af partier
med stor landskabelig skønhed, som kan
give store udfordringer tillandskabsfotografen.
Ses vi på Møn til næste sommer?

