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Naturens fantastiske kreationer overgår menneskets forestillinger.
Opdagelser i en Malaysisk regnskov.
Kazuo Unno: Født 1947, Tokyo. Freelance fotograf med speciale i
insekter. Laver naturvidenskabelige optagelser både i hjemlandet
Japan og i regnskovene i Asien og Amerika.
Fotoda1a: Sigma 105mm F/2,8 EX Macro, Lukkertid: U250 sek.
blænde 11, med fl(lsh.

KAZUO UNN O OPDAGER VERDEN MED SIGMA OBJEKTIVER

. På turen gennem junglen registrerede han en svag bevægelse og opdagede
en "knæler', perfekt forklædt som et tørt blad. Unno fastholdt denne naturoplevelse på film, ved hjælp af et Sigma macro objektiv.
"Jeg bliver konstant inspireret af dette objektivs enestående kvalitet" siger
Kazuo Unno.
Sigma 105mm F2,8 EX Macro giver enestående fortegningsfri billeder i hele
fokuseringsområdet, fra uendelig tit 1 : 1 macrooptagelser.

SIGMA Macro objektiver
Import: FoviTech NS - www.fovitech.dk

MACRO

105mm F2,8

l

Aktivitetskalender 1999

INDHOLD

"NFD

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på
adressen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. kl. 19.30

NaturFotograFer i Danmark
Leder .................. 3

H/F Engvang, have 109
2300 København S.
fif: 32 8440 19
Giro 1-246-4223

Nyt fra bestyrelsen ....... 4

6. oktober Sommerfuglefotografering
Jens Meulengracht-Madsen fortæller om fotografering af sommerfugle
og om akvariefotografering.
22. 23. og 24. oktober Fotoweekend på Røsnæs

NFD generalforsamling .. 5-8
Bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Finn Ol0fsen
Ole BaFlke
Klaus Bjerre
Jesper Plambech
Lars Gejl
Poul Reib

tlf:
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

32844019
35 42 72 95
36 75 93 91
39 66 87 75
39 20 15 07
44 48 06 98

ND Fårskonkurrence .... 9-13
Nyheder ............. 14-15
Fotoweekend . . . . . . . . . .. 16

Kontingent 200,- årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.

Florida .............. 17-18

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar,
maj, augl:Jst og november. Deadline er den 1. i
måneden før udgivelsen.

Aktivitetskalenderen ... "

Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på
diskette (ikke MAC) til:
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Fotohylden :
Fotohylden er til køb, salg eller bytte for foreningens medlemmer. Annonceringen
er gratis. Foreningen påtager sig intet ansvar for købte eller solgte genstande.

Sælges:

Canon EF 4005,6 L USM (flot stand)
Canon EOSI n med bp l (pæn)
: Henvendelse til Klaus Bjerre på tlf. 36 75 93 91

kr.6.000,kr. 7.000,-

Hjælp jeg er blevet digital
Komplet professionelt mørkekammerudstyr til salg for
6000 kr.
Kaiser forstørrelsesapparat VCP 6000 med farvehoved system V. Nikkor kvalitetsobjektiv. Genialt system til kopiering af dias og lamper til affotograferinger.
Inklusiv Nikon Bellows PB-6 med Rodagon 1: 1 kvalitetsobjektiv (beregnet for F3
og F4). Jobotronic 2000 digitalt mørkekammerur, Kinderman RC-30
papirtørremaskine. Endvidere skåle i mange størrelser, tænger, papirholdere,
kontakttrykramme, PEAK skarpheds indstiller mm.
Tingene kan eventuelt sælges som enkeltdele.
Henvendelse til Michael Mogensen på tlf. 28 37 03 50

Klaus Bjerre
Brøndby Parkvej 5 1. tv.
2650 Hvidovre
Tlf: 36 75 93 91
E-mai! klaus.bjerre@inet.uni2.dk
Bladredaktion:
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jesper
Tønning
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.
Vær opmærksom på, at navngivne artikler
udtrykker forfatterens mening og ikke
nødvendigvis foreningens.

Nyt til aktivitetskalenderen skal være redaktøren i hænde senest en måned før
medlemsbladets udgivelse. Se side 2.

Forside/oto:Årets Natur/oto
Form og detalje - Jesper Tønning
Nikon F4 l05mm Nikkor
Fuji Velvia
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Et par ting skal man være klar over: Selv
om man vil betale kontant, vil man på alle
hoteller se et plasickort (Visa-dankort er
godt). I Amerika har man åbenbart mistillid til folk, som ikke har et plastickort.
Amerikanerne er iøvrigt meget venlige og
hjælpsomme, lette at kommunikere med.
Og det er en ren fornøjelse at køre bil
derovre, hastighedsgrænserne overholdes.
Det hænder selvfølgelig ofte for en turist,
at man havner i en forkert vognbane. Men
når man så blinker for at komme over i
den rigtige, så holder de amerikanske
bilister min sandten tilbage og lader turisten komme foran. Hvornår har man
oplevet det i Danmark?

Til slut en lille historie fra det virkelige
liv: På en parkeringsplads i en lille by
smækkede jeg bilnøglerne inde i bagagerummet. Tak skæbne! Hvad gør man
så? Bilen var en Ford fra Hertz i Miami.
I et par hundrede meters afstand kunne vi
se et Fordskilt. Her fandt vi et værksted,
hvor jeg fortalte om min dumhed. De rare
mænd på værkstedet trøstede mig med, at
det samme skete ustandseligt. De ringede
til Hertz i Miami, fik opgivet koden til
bilens nøgler og fremstillede på fem
minutter et nyt sæt nøgler. Pris: O dollar.
Det kan man vel kalde turistservice.
Så rejs trygt til Florida og fotografer
natur.

Red-winged Blackbird - Nikon F3, Nikkor 180 IFED 2,8 + Kodachrome 200
Foto Jørn Christrup
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Amatør/ professionel !
Af Jesper Plambech.

I NFD er vi en bredt sammensat gruppe af naturinteresserede fotografer.
Nogle har fotografiet som levevej.
Andre har på forskellig måde indtægter af deres fotografering, som et
supplement til anden erhvervsvirksornhed.
Den sidste og absolut største gruppe
er de glade amatører, der helt og holdent gør tingene af ren fornøjelse.
Der sker noget med ens holdning og
interesse for fotografering, når man
pludselig ser den første afregning for
et solgt billede. Fotograferingen får
pludselig en ny dimension.Det er
stadig for sjov, men tanken om ussel
mammon ligger og lurer i baghovedet.
Er motivet nu salgbart. Hvad skal jeg
bruge billedet til? Udstilling eller
salg.
Hvordan er vejret? Holdningen til
vejret er stadig den samme, men nu
tænkes der mere i salgbare motiver.
Himmelen skal være blå, med drivende hvide skyer. Der skal også helst
være et udspilet dannebrog i landskabet. I øvrigt skal det være vindstille,
for ellers kan der ikke blændes ordentligt ned. Ordentlig dybdeskarphed helst uden bevægelsesuskarphed
er sagen. Om ikke blandt fotograferne
så i hvert fald blandt kunderne, der
trods alt er dem der stiller dagsordenen.
Jo, det er et slid, når ens næste rulle
film skal planlægges. Det skulle jo
gerne være en planlægning, der skaf-

fer den afløsende rulle på plads i kameraet.
Den sidste dimension man bliver
introduceret for, er den fantastiske
konkurrence, der er blandt fotografer,
for at få deres billeder offentliggjort
mod betaling.
Man får hurtigt indtryk af, at alle der
kan holde et kamera i hånden, uanset
type, efterfølgende vil sælge produktet af sine anstrengelser.
Det er jo fedt, når man kan se sine
anstrengelser afspejle sig på bankbogen, stråle en i møde fra en illustration, eller medvirke til købet af nyt
lækkert udstyr.
Der er dog en trold i paradiset. Hvor
gode venner man end er. Hvor meget
man er i forening med hinanden, så
gør man meget for at sælge sine produkter. Ville det ikke være lækkert
og nemt for alle, hvis der blev skelet
til det generelle prisniveau, når der
gives tilbud.
Det ville give bedre mulighed for
indtjening, og ja, indrømmet, det
"sorte marked", ville lide under det,
men hva'så.
De frie markedskræfter skal ikke
bremses, indrømmet, men de bør vel
ikke være en trussel på folks levevej.
Det kunne jo også være, at der kunne
ske et løft i kvaliteten afbrugte/solgte
billeder. Ikke alt er lige opløftende at
se på.
Vi ses i felten!
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Nyt fra bestyrelsen & redaktionen

Tag til Florida og fotografer natur.
A f Jørn Christrup

Færøerne 2 øverige
. Scandinavien 3

Nye medlemmer:
11 naturfotografer har meldt sig
ind siden sidste medlemsblad udkom og vi byder velkommen til:

NYE ARTIKLER OG BILLEDER
EFTERL YSES.
VI MANGLER STOF TIL NÆSTE
NR.

Jørn Wahlstrøm, Dagmar Levinsen,Kim Nørgaard, Carsten Larsen, John Borgbjerg Møller, Jan
Fich, Gorm Gydesen, Palle Bo
Nielsen,Anne Margrethe Nielsen,
Thomas Varte Nielsen, Karin og
Kim Dahl Hansen og det giver et
medlemstal pr 18. april 1999 på
136.

HASSELBLAD
II]

!"
~

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
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Efter i mange år at have læst om Everglades i Florida besluttede vi - min hustru og
jeg - at se det med egne øjne. I 1990 tog
vi til Florida første gang. Hotel og en nat
og bil for 14 dage blev bestilt og betalt i
Danmark. Januar til midt i april er den
bedste tid. I maj begynder regntiden og
myggene sværmer. I tørtiden om vinteren
er vandet koncentreret i damme og søer,
hvorfor fisk, skildpadder, fugle og alligatorer også flokkes netop der.
Everglades er en flod, 100 km bred, 15
cm dyb, som løber 150 km fra Lake Okeechobee og skoven Big Cypres s ud i Den
mexikanske Golf. Faldet er kun 3 cm pr
km. I denne kolosale River ofGrass er der
registreret 350 forskellige fugle, 600 fisk,
50 krybdyr (halvdelen slanger), 17 padder
og 40 pattedyr. På vores ture i april 1990
og februar 1992 så vi 128 forskellige
fugle bl.a. 16 hejre- og storkearter, Il
rovfuglearter, 25 vadefugle- og mågearter, 4 spættearter og 2 uglearter. De 60 fik
jeg fotograferet. Planteverdenen er også
meget righoldig og varieret. Der er både
tropiske og tempererede arter, mængder
af luftplanter orkideer og slægter af ananasfamilien, som gror oppe i træerne, men
som ikke er snyltere.
Fotografisk er Florida et paradis - ikke så
meget landskaberne, dertil er der for fladt
- men fugle og dyr er lette at have med at
gøre. Lad den tunge 400 mm tele blive
hjemme, den kanjo ikke gå nærmere end
4 m, og det er ikke godt nok til Florida.
Jeg selv bruger 180 mm + telekonverter,
nærgrænse 1,8 m.
Vi kender jo alle den danske fiskehejre,
som letter og flyver bort bare vi træder på
bremsen. Sådan er det ikke i Florida, der
kan man komme helt tæt på uden proble-

mer. Ifølge en dansk ornitolog jeg kender, er det i Florida næsten som i Zoologisk Have. Men der er intet gitter, det er
fri natur, man bevæger sig i.
De bedste natursteder vi har besøgt er
Everglades National Park herunder Anhinga Trail, Nine Mile Pond og Eco
Pond, Lake Woodruff, Meritt Island,
Sansibel Island, Corkscrew Swamp Sanctuary, østgående vej melIe La Belle og
Immokalee, Blue Springs og Myakka
River State Park. Ved mange af de gode
steder er der Visitors Centers med glimrende udvalg afbrochurer og et righoldigt
tilbud af bøger om Floridas natur. På
sumpede steder er der bygget solide
boardwalks, så turisterne kan komme
tørskoet rundt.
Der findes utallige moteller og hoteller i
Florida. Vi har boet i Homestead, som er
det bedste udgangspunkt for ture ind i
Everglades National Park, og i Naples,
Tarpon Spring, Orange City og Fort
Pierce. Begge gange overnattede vi efter
den lange trættende flyvetur den første
nat i Miami, fik næste morgen udleveret
bilen og kørte hurtigst muligt bort fra
denne ubehageligt store by.
Inden man rejser bør man nok anskaffe
sig A Field Guide to the Birds of North
America (National Geographic Society)
og Lane's A Birders Guide to Florida.
Begge kan købes i Danmark f.eks i Naturbutikken, Dansk Ornitologisk Forening tlf3331.8563 eller evt. i Naturbokhandlen, Sveriges Ornitologiska Forening, Stenhusa Gård, Stenåsa, 38062
Morbylånge, Sverige. Et godt grundlag til
forberedelse afrejsen er også The Florida
County Maps som fås hos Nordisk
Korthandel tlf. 33 13 26 38.
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NFD Fotoweekend
22.23. og 24 oktober 1999
Afsæt allerede nu dagene i kalenderen til foreningens
årlige fotoweekend.
Vi har i år valgt Røsnæs, Sjællands nordvestligste punkt.
Røsnæsgården bliver rammen om årets fotoweekend

NFD's generalforsamling den 10. marts 1999.
Af Ole Banke - foto Jesper Plambech

Der var tale om den ordinære årlige generalforsamling med følgende dagsorden ifølge
vedtægterne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

DET NATURLIGE

ILMVALG

- MED DE NATURLIGE FARVER

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab og budget.
Kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af kasserer (Klaus Bjerre villig til genvalg).
Valg af næstformand (Ole Banke villig til genvalg).
Valg af bestyrelsesmedlem (Jesper Plambech villig til genvalg).
Valg af suppleanter(Poul Reib og Hans Erik Lund begge villige til genvalg).
Valg af revisor og revisorsuppleant (Søren Stenholt og Poul Henrik Klausen
begge villige til genvalg).
Næste generalforsamling.
Eventuelt.

1-2)
Jesper Plambech bød velkommen til de ialt 21 fremmødte - heraf to fra Ålborg - og
foreslog Niels Thye og Bjarne Jacobsen som stemmetællere. De blev valgt afforsamlingen og Jesper foreslog derpå Anders Tvevad som dirigent, som også blev valgt.
Anders takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Han gjorde derpå opmærksom på, at der forelå forslag til vedtægtsændringer, der var
sendt ud med inkaidelsen. Han gjorde derpå opmærksom på, at ifølge foreningens vedtægter kræves der, at 2/3 af de fremmødte stemmer for et forslag til vedtægtsændring,
hvis det skal vedtages. Det betød konkret, at mindst 14 ud af de 21fremmødte skulle
stemme for.
3)
Formandens beretning skal ikke referes her, da den er blevet ssendt ud med inkaidelsen
ud over at Finn Olofsen oplyste det aktuelle medlemstal 138. Antallet af medlemmer er
siden beretningen blev skrevet sidst i januar steget med 11 nye.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
4)
Regnskabet blev gennemgået afkasserer Klaus Bjerre. Bagefter var der enkelte spørgsmål
og dirigenten konstaterede derpå, at det kunne godkendes.
Derpå opstod et pudsigt intermezzo, idet Klaus mente, at forslag til budget var sendt ud
til medlemmerne. Det var det imidlertid ikke og Klaus gennemgik derfor forslaget mundtligt. Dirigenten tildelte derpå bestyrelsen en lille næse og foreslog, at budgetforslaget
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af Jesper Tønning

Nye objektiver til Pentax 645N
Pentax udvider sit sortiment af autofokus objektiver til sit 4,5X6 kamera. Og kommer nu
med SMC Pentax-FA 645 120mm 4,0 macro som går ned til 1:1. I alt er der nu otte
autofokus og 13 manuelfokus objektiver til det næsten perfekte mellemformats kamera.

Forbedret macroobjektiv til Bronica ETRSi
Bronica Zenzanon PE 105 mm 4,5 macro giver nu Bronicas 4,5X6 cm. Kamera mulighed
for at gå helt ned till: 1 med en nærgrænse på kun 35 cm, uden brug afmellemringe. Den
gamle PE 100 mm kunne gengive i 1:4, så det er helt klart en forbedring. Det nye
objektiv har en mindste bl. på f/32 med en elektronisk lukker mellem 8 sek. og 11500 sek.
plus Bulp og Time. Objektivet bruger ni linseelementer og vejer 920 gram. Forhandler:
Photo A W engros.

Ny super finkornet diasfilm fra Fuji
bliver sendt ud med bladet som bilag. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
5)
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev godkendt.
6)
Der forelå forslag til vedtægtsændringer fra Hans Erik Lund, som kort kommenterede
dem, hvorpå man gik over til afstemning: l )Forslag om at foreningens adresse er
formandens blev vedtaget.
2a) Der var to forslag angående hvor generalforsamlingen skal afholdes. De gav anledning til en god diskussion for og imod. Derpå valgte dirigenten at sætte forslaget om
afholdelse af generalforsamling under hensyntagning til medlemmernes geografiske
spredning til afstemning først. Det blev vedtaget og det andet forslag faldt dermed bort.
2b) Forslag om at årsregnskab og forslag til budget sendes ud med indkaldelse til
generalforsamlingen blev vedtaget.
3)Forslaget gik på muligheden for at stemme ved fuldmagt. Formuleringe af forslaget
b lev diskuteret og derpå stemte 12 for forslaget, der dermed ikke blev vedtaget.
4) Forslaget gik på at fjerne reglen om, at forslag til vedtægtsændringer skal være
bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Hans Erik begrundede det
med, at det er uklart hvornår fristen er for indkaldelsen. Bestyrelsen anbefalede, at man
stemte nej, fordi forslag til ændringer af vedtægterne skal sendes ud til medlemmerne
med indkaldelsen. Det endte med at Hans Erik trak sit forslag mod at bestyrelsen kommer
med et andet forslag. Det blev aftalt, at Jesper Plambech og Hans Erik Lund snakker
videre om problemet.
5)Forslag om at der ved stemmelighed først holdes omvalg og derpå trækkes lod. Det

6

Ved at bruge Super-Fine-Sigma-Crystal teknologi har Fuji opnået at få en emulsion som
er ekstremt finkornet. Den nye film erstatter den eksisterende Provia 100 (RDP II) og
bliver kaldet Provia 100F (RDP III). Den skulle ligne den gamle film meget hvad angår
farver og kontrast, men Fuji siger at den er den er så skarp, at den slår alt på markedet
inklusive ISO 25 film. Den nye film skulle også være god til at presse mellem ISO 70 og
400 uden tab af farver og kontrast, så den skulle være god tilos naturfotografer, uanset
om man sidder i et skjul eller man er ude at rejse.
Den nye film kan leveres i sensommeren ..... Jeg håber de vil bruge den samme
teknologi i en ny Velvia ....

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift"
kan købes i løssalg hos boghandler Arnold Busck, Købmagergade 49, KøbenhavnK.
I Jylland kan det købes hos Danmarks Fotomuseum, Museum$gade 28 i
Herning, samt hos Viggo Madsens Boghandel, Bispensgade 10 i Ålbor,g.
På Fyn kan det købes i Bogltanilelen,
Museet for. Fotokunst, Brandts Klædefabrik
Odense C.
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•
af Jesper Tønning

Contax vokser i formatet
Contax som er kendt for at lave 24X36 målsøger og SLR kameraer i en yderst god
kvalitet, kommer nu med et mellem-formats kamera i formatet 4,5X6 cm. Det nye kamera
har en vertikalgående metallamellukker, ligesom dem som findes i 24X36 SLR kameraer
og den er ekstrem hurtig, helt ned til 114000 sek. Det er helt uhørt for et kamera i denne
klasse.
Den har autofokus ligesom Pentax 645N og en filmfremføring på 2,5 billeder per sekund
og den bruger centervægtet integralmåling (med prismesøger) og spotmåling fungerer
både med og uden prismesøger. Kameraet kan aflæse film-følsomheden med visse 120
film og den kan indprinte eksponeringsdata mellem billederne.
Carl Zeiss .leverer traditionen tro objektiverne, som i første omgang er fordelt på seks
objektiver mellem 35 mm og 210 mm, med Planar 80 mm 2,0 IF som normal og et APO
Macro Planar 120 mm 4,0 og disse linser har indbygget fokuseringsmotorer.

Mamiya 7 II og 50 mm 4,5
Mellemformatspecialisten Mamiya erstatter deres populære 6X7 cm. målsøger kamera
med en forbedret version, kaldet Mamiya 7 II. Det nye kompakte og lette kamera (920
g. u/obj.) giver nu mulighed for dobbelteksponering, en bedre lysstærk søger med
tydeligere søgerrammer, som gør den bedre i modlys og mørke omgivelser og en bedre
gummi armering, som giver et mere sikkert greb. Udover de nævnte ting er trådudløser
soklen blevet flyttet, så den nu sidder på den højre side af kameraet og kameraet leveres
i et mat-sort eller en sølv/champagne finish, som det dog ikke er sikkert vil blive
importeret til landet.
Med til det nye kamera kan der nu leveres et 50 mm 4,5 objektiv (24mm i 24X36) som
placerer sig mellem de to nuværende 43 mm og 65 mm vidvinkler.

blev fra salen fremhævet, at et forslag normalt falder bort ved stemmelighed. Forslaget
faldt med 1 stemme for.
6) Forslaget gik på at fjerne ordet "begrundet" i §5. Jesper Plambech argumenterede mod
forslaget med, at en ekstraordinær generalforsamling kun har et punkt på dagsordenen
og at anmodningen derfor skal være begrundet. Forslaget faldt med 5 stemmer for.
7) Forslaget gik på at bestyrelsen skal være repræsenteret i underudvalg. Forslaget er
ideelt med vil belaste bestyrelsen ekstra. Det faldt med 4 stemmer for.
8) Forslaget foreslog at fjerne §7, stk 6 da foreningen allerede er dækket ind med §8, stk
1. Der var 10 som stemte for og forslaget blev dermed forkastet.
9a) Forslaget handlede om at slette reglen om, at forslag til vedtægtsændringer skal
fremgå af dagsordenen. Hans Erik trak forslaget efter diskussion.
9b) Forslag om at ændre "fremmødte" til "afgivne stemmer" i §9, stk. l blev vedtaget, da
brevstemmer også skal tælles med.
7-8-9)
Klaus Bjerre, Ole Banke og Jesper Plambech blev alle genvalgt med applaus.
10-11)
Poul Reib, Hans Erik Lund, Søren Stenholdt og Poul Henrik Klausen blev alle genvalgt
med applaus.
12)
Det blev besluttet at afholde næste års generalforsamling marts 2000.

Pentax legende forbedret
For præcist 30 år siden kom Pentax 6X7, det kamera har opnået kultstatus og anvendes
af mange naturfotografer bl.a. Jan-Peter Lahal fra Sverige. Det moderniserede kamera
hedder nu Pentax 67 II og er meget lige det gamle design, dog har det en del forbedringer.
Med søgeren EE Pentaprism Finder får fotografen tilgang til tidsautomatik, og en mønster
lysmåling i seks zoner samt TTL-styring afblitz og manuel eksponeringkompentation er
nogle af finesserne.
Multieksponering og LCD display i søgeren og på kameraets top samt hurtig omskiftning
mellem 120 og 220 film.
14 stk. udskiftelige matskiver og tilgang til det omfattende 67-objektiv system er noget
af det som gør Pentax 67 II til en sikker succes hos professionelle fotografer.
14
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13)
Niels Fabæk og Sam Vangstrup redegjorde for CDROM-projektet, hvor foreløbig kun
to har tilmeldt sig. Fristen er dog 1. maj, så der var enighed om at se tiden lidt an. CDprojektet er tænkt som alternativ til en dyr bog og giver alle mulighged for at være med.
Der er mulighed med både 24X36, mellemformat, sortlhvid osv. Sam scanner personligt
ind og giver gerne garanti mod fingeraftryk med mere på billederne.

Jesper Plambech

Storturen til Estland skal nok arrangeres som privat tur, for at undgå problemer emd
rejsegarantien.
Derpå redegjorde Sam og Niels for deres forslag til en naturfotofestival i Skørping tæt
ved Rebild. Her kan man leje Kulturstationen med biograf og andre herligheder tæt ved
jernbanestationen. De så gerne en repræsentant fra bestyrelsen i en arbejdsgruppe, da der
skal rejses en masse penge for at et sådan arrangement kan blive til noget. Der er forslag
om 8-9-10. oktober med offentligt arrangement om lørdagen, hvor nogle varme navne
skal være lokkemad.
Bestyrelsen lovede at finde en repræsentant.
Herpå kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og
orden.
Herpå var der visning afvinderbilleder fra konkurrencen om "Årets Naturfotograf 1998",
overrækkelse af præmier og indtagelse af rød- og hvidvin. Det var både muntert og
hyggeligt.
Venlig hilsen
Ole Banke, referent

Anders Tvevad, dirigent

Kategori vinderne i NFDs årskonkurrence 1998
Årets Naturfoto (forsiden) kategorien - Form og detalje og vinder af
kategorien - Andre dyr: Jesper Tønning: Nikon F4 + 105 mm Nikkor , Fuji
Velvia
John Larsen - vinder af kategorien- Fugle: Nikon F5 + Nikkor 300 2,8 AF
S + 1,4 konverter Fuji Sensia
Finn Carlsen - vinder af kategorien - Pattedyr: Nikon F5 + Nikkor 300 2,8
AF S + 1,4 konverter Fuji Sensia
Gerth Hansen - vinder af kategorien - Vækster: Nikon F90x + Nikkor 3570 Fuji Velvia
Jesper Plambech - vinder af kategorien - Landskab: Pentax 6x7 85 mm
Fuji Velvia
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Gerth Hansen

Arets Naturfotograf 1998
Jesper Tønning

Jesper Tønning fra Randers - Årets NaturFotograf og vinder af kategorierne - andre dyr og form og detalje.
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