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NaturFotografer i Danmark
Arets naturfoto 1999 - Thorbjørn Ponsaing

Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer.

OUR
WORLD

Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo's Universitet for udenlandske
studier. Blev freelancefotograf med speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbejdet som redaktør. Har repræsenteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer
gennem 13 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser afb1.a. planter, insekter og dyr.
Fotodata: Sigma APO MACRO 180mm f/3 ,5 EX lF HSM, Lukkertid:1/ 125 sek.blænde 4.

OSAMU MIYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV

NYHED
Et lille drama udspiller sig på en gren over en dam, da hanfrøer samler sig om en enkelt
hunfrø. Sigma objektivet gengiver dette drama fra naturens scene med alle de livagtige
detaljer. Brugen af SLD-glas (Special Low Dispersion) giver dette tele-macroobjektiv en
enestående optisk ydenevne og det flydende, indvendige fokussystem gør det muligt at
fokusere, med en fantastisk skarphed, helt ind til størrelsesforhold l: l . HSM-motoren giver
en lynhurtig og lydløs fokusering, samt mulighed for fuldt manuel fokusering
Leveres til Canon og
Nikon - Til Minolta og
Pentax uden HSM-motor

En lysstærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse.

SIGMA APO MACRO 180

~

F3.5 EX IF HSM

Import: FoviTech AJS - www-fovitech.dk
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NaturFotografer i Danmark
Rosenvængets sidealle 3 st.
2100 Østerbro
t/f 35 42 72 95
Giro 1-246-4223

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på adressen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. kl. 19.30
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Foto weekend
Nyt fra bestyrelsen. . . . . . .. 4
Generalforsamling . . . . . . . 5, 6

20. 21. og 22. oktober afholdes i år på
Treldenæs yed Fredericia
sæt plads afi kalenderen allerede nu

www.nfdnaturfotografer.suite.dk
Bestyrelse:

Formand

Læserbrev ..... . ......... 7
Ole Banke

tlf: 35 42 72 95
fax. 35 43 40 78
e-mail bgroth@post11.tele.dk
tlf. 32 53 99 94
Næstform.. Jens Rasmussen
Kasserer
Klaus Bjerre
tlf. 36 75 93 91
Niels Thye
tlf. 36727428
Thorbjørn Ponsaing tlf. 3871 5074
Finn Olofsen
tlf. 32 84 40 19
Kontingent 300,- årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.

Færøerne ................ 8
Årskonkurrencen 9,10,11 og 12

Fotohylden:

Annoncer medtages kun i et blad, hvis ikke andet nævnes.

Nyheder ............ . ... 13
"Ugletider"

14, 15

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

Rumænien ...".. . ..... 16,17

Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på
diskette (ikke MAC) til:

"Den danske Kyst" ....... 18

Klaus Bjerre
Brøndby Parkvej 51. tv.
2650 Hvidovre
Tlf: 36759391
E-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk

Sælges:
Nikon AI-S 400mm f/3 ,5 IF-ED i perfekt stand, incl. VV -filter til frontlinsen og taske. Intern
fokusering og højkvalitetsglas.
Priside kr. 15.000,-.
Nikon TC-300 2x teleconverter i perfekt stand.
kr. 1.700,-.
Henvendelse Finn Carlsen, tlf. 45 85 2632 eller e-mail FinnC@post11.tele.dk.
Sælges:
Canon zoom EF 28-105 mrnI3 ,5-4,5
Canon zoom EF 70-210 mrnI3 ,5-4,5
Canon vidvinkel EF 20 mrnI2,8
samlet pris
Henvendelse til Ole Banke, tlf 35 42 72 95.
Sælges:
Nikon MC-12B trådudløsertil F4s, F3 (m.MD-4), F70, FM2 (m.MD-12).

Bladredaktion:
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jens
Rasmussen

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 sendes til Jens Rasmussen, Rønnevej 16,
2791 Dragør, e-mail safisana@get2net.dk senest en måned før
medlemsbladets udgivelse.

kr.
kr.
kr.
kr.

1500,1500,4000,6000,-

kr. 250,-

Henvendelse til Kim Nørgaard på tlf. 26 73 63 75

Forsidefoto:
Arets Naturfoto
Thorbjørn Ponsaing
Hasselblad + Sonnar 150mm
bl. 22 - 3 sek.

Scanning, billedbehandling' digitalisering
Vestergade 12 A www.mezzo.dk

Tak til Mezzo der til dette blad har scannet billederne til forsiden og gallerisiderne

Ændret bestyrelse - ny forening?
af O/e Banke - formand

Det var hensigten at foreningen ville markere
årtusindeskiftet med en fotoudstilling med emnet:

Den danske Kyst
Vi har desværre måttet konstatere at vi ikke har fået
billeder nok til noget der bare minder om en udtilling...
Temaet er imidlertid så bredt dækkende, at alle kan
være med. Vi har derfor besluttet at udskyde
indsendelsesfristen til:

den ,. oktober 2000
Brug forsommeren, sommeren, sensommeren og starten
af efteråret til at tage de billeder du mener viser
Den danske Kyst på bedste måde, så vi kan få gang i
en stor og flot udstilling næste vinter.
Alle kan deltage - max 3 dias (og kun dias) pr. deltager.
Billederne skal være knivskarpe og velkomponerede og må
under ingen omstændigheder indeholde tegn på menneskelig aktivitet.
Vi satser på at få sponsoreret en del af udgifterne i forbindelse med fremstilling af cibachrome-forstørrelserne til
udstillingen.
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NFD har fået nyt blod i bestyrelsen, og en
nyformand. Det sker på et tidspunkt, hvor
vi topper med et medlemstal på 150 - så
mange har vi ikke været før. Nu gælder
det bare om at holde fast på alle medlemmer, efter at vi har besluttet at hæve
kontingentet med halvtreds procent på
sidste generalforsamling. Efter et uændret
kontingent de første fire år, vil jeg lige
fremhæve. Ja, vi skulle gerne blive endnu
flere.
Et afmidlerne til at holde fast på medlemmerne er det blad, du sidder med i hænderne. Det højere kontingent har givet os
mulighed for at forbedre teknikken, så vi
kan præstere en ordentlig billedkvalitet
for både sort/hvide og farvebilleder noget fundamentalt for et foto blad. Bedøm det selv og send os gerne en kommentar.
Et andet er vores hjemmeside, som vores
medlemmer i llborg har fået godt igang.
Den startede i efteråret og er blevet flot.
Den har jeg også store forventninger til.
Kun undrer det mig, at der ikke er mange
flere der har sendt billeder ind til præsentation på siden. Nu skal denfærdigudvikles og holdes igang. Der skal være mange
adgangsveje til den. Foreløbig har Photo
Natura i Sverige en lænke til den - ligesom vores hjemmeside har en lænke til
Photo Natura. Jeg forestiller mig, at
vores hjemmeside på længere sigt bliver
offensiv. Det skal forståes på den måde,
at når medlemmer afNFD gør opmærksom på et eller andet i lokalområdet i den
lokale avis - med egne billeder forstås bringer vi også indslaget på hjemmesiden.
Et tredie middel er vores medlems- og

weekendmøder. Mens det kører godt for
medlemsmøderne i København, ligger det
anderledes tungt i provinsen. I efteråret
gjorde man et behjertet forsøg i Østjylland, hvor et velarrangeret møde blev
opgivet, fordi ingen havde tilmeldt sig.
Men kære jyder: Det eneste I ikke må
gøre er at opgive - I må igang igen.
Vores weekendmøder om efteråret har
udviklet sig til sikre successer. De har
aldrig slået fejl, og det sidste var helt i
top med deltagelse afet udenlandsk stjernenavn. Det spor vil vi følge ved næste
arrangement i oktober. I øjeblikket er
bestyrelsens øjne rettet mod nord, øst og
syd for at finde det rigtige navn. løvrigt
skal næste weekendmøde afholdes i .... ja,
netop Østjylland på Treide Næs! Det
glæder vi os meget til.
Selvom NFD har fået en delvis ny bestyrelse, bliver der som antydet ikke
ændret på kursen. Vi vil stadig arbejde
på at højne naturfotografiets stade i
Danmark. Men bestyrelsen kan ikke gøre
det alene. Vi har brugfor din aktive støtte
og medvirken. Du, kære læser, er vores
vigtigste aktiv.
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fra bestyrelsen & redaktionen
Medlemstal:
20/3-2000 - de "magiske" 150 medlemmer er nået. Vi siger velkommen til:

Ralf B. Sørensen, Kim Biledgaard, Flemming Ahlmann Jensen, Jan Herrstedt, Erik
Frausing, Allan Hansen, Jesper Bentsen, Ulrik Brown og Steve Chr. Krogh.

Ny bestyrelse i NFD:

hurtigt skræmt væk fra min linsedækning
(300 mm). På sejlturen indtog jeg det meste af tiden et lille areal bagest i båden på
l. etage. Det betød en god udsigt over
rørområderne, både fremad og bagud.
Men selvom båden sejlede forsigtigt,
blev fuglene skræmt op alligevel, og igen
var min 300 mm ikke tilstrækkelig for det
rigtig gode nærbillede. Men totaloplevelsen var fantastisk, både visuelt og hørligt.
Afslutningsvis skal siges, at der mange
steder var meget [me plantelokaliteter
med specielle og sjældne planter. På sejlturen måtte man nøjes med planterne i

kikkerten, men plantefolkene havde også
store oplevelser på landturene.
Alt i alt må det siges, at Donaudeltaet
med mere er særdeles velegnet til en totaloplevelse af naturen. Der er iøvrigt også
mange kulturhistoriske minder i området,
såsom borge, klostre med mere.
Mit fotografiske udstyr består afMinolta
505si med to Sigma objektiver, 28-80
mm & 70-300 mm. Begge objektiver med
makro. Endvidere har jeg et polfilter. Af
film brugte jeg Fujicolor 200 og 400.

Tak til de "gamle" og velkommen til de nye!
På bestyrelsens vegne viljeg sige tak til Finn Olofsen, Lars Gejl og Poul Reib for det store
arbejde de har lagt for dagen i bestyrelsen og i foreningsarbejde i særdeleshed.
Finn og Lars var medstiftere afNFD og Finn har på glimrende vis præsenteret foreningen
som formand lige siden, men har ønsket at give plads for nye kræfter på formandsposten.
Finn indtræder som nyvalgt suppleant straks i den nye bestyrelse. Lars har ønsket at
hellige sig sit arbejde som professionel fotograf, aftenskoleunderviser og sit forfatterskab.
Som alle jo nok ved, har Lars og Finn lagt navn og foto til bogen "Glimt af den danske
urskov", den første danske bog af sin art med fremragende naturfotografier. Poul har på
fortræffelig vis to gange indtrådt som suppleant og bragt nye ideer med sig. Tak til alle tre.
Jeg vil samtidig sige velkommen til Ole Banke som ny formand, samt til to nye
medlemmer i bestyrelsen, Niels Thye og Thorbjørn Ponsaing. Præsentation af de nye
bestyrelsesmedlemmer vil I kunne læse i kommende numre af medlemsbladet.

Jens Rasmussen.

Medlemsmøder:
19/1 årets første møde - "Brug dine billeder" blev en bragende succes, hvor 25-30
medlemmer var mødt op ikke for at se billeder, men for at høre om de mange muligheder,
der er for at få brugt sine billeder. Aftenens panel bestod af forlagskonsulent Kasper
Monty, Lars Serritslev fra BioFoto og Michael Mogensen freelance fotograf, der hver især
fortalte om deres indfaldsvinkel til den fotografiske billedeverden og i øvrigt -villigt
svarede på de mange spørgsmål fra medlemmerne.

25/2 - som noget nyt en fredag - Erik Thomsen havde taget os med til Tipperne, hvorfra
han rundhåndet viste mange af sine fuglebilleder akompaneret af historier og oplevelser
fra felten. Jeg er sikker på at Erik kunne fortælle videre hele natten om sine mange
naturoplevelser.
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Donaudeltaet - en rejse værd

NFD

af Jørgen Lindby

22 medlemmer inel. bestyrelsen var mødt op til foreningens årlige generalforsamling på
Esplanaden.

I

S

generalforsamling den 15/3-2000

Ib Andersen blev af bestyrelsen foreslået som aftenens dirigent og godkendt af
generalforsamlingen.
Formandens beretning var i forvejen udsendt til medlemmerne. Finn Olofsen oplyste, at
Den Danske Kyst rykkes til 1/1 0-00 som følge af meget beskeden fremsendelse af
billedmateriale. Finn O. understregede, at kun ved hjælp af en aktiv medlems skare kan
NFD fremover udvikles tilfredsstillende. Formandens beretning blev godkendt uden
bemærkninger.
Kasserer Klaus Bjerre gennemgik regnskabet, som i forvejen var udsendt til
medlemmerne. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.
Der havde inden generalforsamlingen været argumenteret for en kontingentforhøjelse,
således at det årlige kontingent fremover bliver kr. 300. Såvel kontingentforhøjelsen som
budget blev godkendt af generalforsamlingen.
I maj 1999 var vi 24 personer fra foreningen Natur øst med base i Roskilde Amt,
der tog otte dage til Rumænien. Formålet
var primært at se på livet - men mest
fuglelivet - i Donaudeltaet. I nutidens
verden betyder afstande ikke så meget,
heller ikke for os. Påstigning på fly i
Kastrup og ca to timer senere lander man
i Rumænien. Fra vi ankom til vi fløj hjem
igen, var der en bus til rådighed. Ikke
nyeste model, men udmærket til vores
formåL
Turen fordelte sig med tre dage med
heldagsudflugter til forskellige landskabstyper som lagune-, klippe- og skovområder og tre dage med heldagssejlads i
Donaudeltaet. Under vores ophold i deltaet boede vi på en hotelbåd, så vi kunne
starte med turbåden direkte fra deltaet. Til
orientering er deltaet ca 5000 kvadratkilometer, svarende til størrelsen af Fyn,
Lolland og Falster tilsammen.

Det var primært en fugletur, hvor vi så
141 forskellige arter, men for mig selv og
få andre også lidt af en fototur. Naturligvis var det herligt for os nordboer at se
de mange pelikaner og de mange hejrefugle: Purpur-, Sølv-, Silke-, Top-, Natog dværghejre var alle på plads. Og storke i massevis, både den hvide og Skestorken. Rovfugle blev det også til, men ikke
alle i selve deltaet: Lille Skrigeørn,
Dværgørn, Balkan- og Hedehøg og især
Lærke- og Aftenfalk. En af de store fugleoplevelser var de talrige Biædere og
Ellekrager, som man så flere gange hver
dag. Lad mig slutte med at nævne den art
der måske var turens højdepunkt: Fem
Nonnestenspikkere i et terrænmæssigt
meget smukt og anderledes område.
Fotomæssigt er problemet vel på sådan
en tur, at man på landturene er for mange
ved fremrykningen i naturen, selvom alle
opførte sig eksemplarisk. Småfugle blev

En ændring af vedtægterne blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen. Fremover har
et tilstedeværende medlem ret til at stemme på vegne af maksimalt 2 fraværende
medlemmer ved hjælp af fuldmagter.
Efter mange års godt arbejde ønskede Finn O. at trække sig som formand.
Generalforsamlingen valgte næstformanden Ole Banke som ny formand for NFD.
Jens Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, mens henholdsvis Niels Thye og
Thorbjørn Ponsaing erstatter Lars Gejl og Poul Reib, idet de to sidstnævnte ikke ønskede
genvalg.
Hans Erik Lund og Finn Olofsen er genvalgt/valgt som bestyrelsessuppleanter, og
sidstnævnte indgår i bestyrelsen på den vakante bestyrelsespost.
Sidst, men ikke mindst, blev Søren Stenholdt og P.H. Klausen genvalgt som henholdsvis
revisor og revisorsuppleant.
Næste generalforsamling afholdes i marts måned 2001. Bestyrelsen bestemmer dato og
sted.
Til slut takkede Ole Banke for valget som ny formand for NFD. Han takkede de afgåede
bestyrelsesmedlemmer og bød velkommen til de nye.
5

16
-

...

NFD 's generalforsamling den 15/3-2000
Under generalforsamlingen fremkom der en del diskussion, forslag og ideer:
•
•
•

•
•

•

•

mere intensiv uddeling af vore brochurer på biblioteker og i fotoforretninger.
omtale af internationale saloner i NFD-Bladet
der var en del diskussion om foreningens relativt høje tilskud til årsmødet på Røsnæs.
Det er bestyrelsens klare holdning, at det er nødvendigt med et tilskud, så
smertegrænsen for medlemmernes egenbetaling ikke overskrides. Gode "importerede"
foredragsholdere koster penge. Det hele hænger sammen. Hvis der ikke er et godt
program, gider folk ikke komme. Bliver det for dyrt, gider folk heller ikke komme.
forslag om et 2001 arrangement i Dronningmølle med lav selv mad.
debat for og imod om eventuel afholdelse af generalforsamlingen i forbindelse med
årsmødet for at opnå en bedre geografIsk repræsentation. Nogen egentlig konklusion
blev ikke draget.
i forbindelse med formandsskiftet opstod der lidt vedtægts- og procedurediskussioner,
og der er enighed om, at foreningens vedtægter trænger til at rettes til på visse
punkter. Hans Erik Lund og Michael Molter tilbød at komme med forslag til
ændringer.
en opdateret medlemsliste ønskes udsendt i løbet af foråret. Husk at melde
adresseforandringer og eventuel E-mail adresse.

Efter generalforsamlingen uddelte den nye formand diplomer og præmier til vinderne af
årskonkurrencen, og mødedeltagerne fIk lejlighed til at se de mange flotte vinderbilleder.
En vis herre fra hovedlandet havde som den eneste taget turen helt over til København og
kunne til gengæld rejse hjem igen med tasken fyldt til bristepunktet med præmier og
diplomer - yderst velfortjent.

ugler. Det var blæsende og isnende koldt.
Efter nogen tids søgen, gjorde min kone
opmærksom på en stor hvid sten langt
nede på marken. Det viste sig gudhjælpemig at være sneuglen, og yderligere en
dukkede op på marken. Den ene forsvandt, mens jeg fIk 8-10 hæderlige billeder af den anden, både flyvende og siddende. Nu havde vi 2 ugler på fIlmrollen
og humøret fejlede ikke noget.
Scene 3 startede da vi nogle dage senere
stod vi i fugletårnet ved Silvåkra ved
Krankesjon og fuglefotografen John
Larsen uventet dukkede op. Han havde
været på udkig efter en spurveugle hele
morgenen, men havde ingenting set.
Mens vi stod i tårnet dukkede der pludselig en masse blåmejser og halernejser op
i træerne foran tårnet. J eg påstod det var
et mej setog, men John mente det kunne
være uglen, der var på spil, siden småfuglene var så aktive. Sekunder efter afslørede Johns falkeblik, at den lille ugle sad

lige ved siden af tårnet. Samtidigt var
solen begyndt at skinne. Hvad kan man
forlange mere? Vi fIk fotograferet uglen
i herligt lys på 3 forskellige steder og på
rimeligt hurtige lukkertider, inden den
lydløst forsvandt for vore øjne. Så havde
jeg 3 ugler på samme fIlmrolle, og vi
kunne begive os videre ud i den smukke
skånske natur. Af og til er det bare skønt
at være naturfotograf.
Da jeg kom tilbage til København, tog
jeg ingen chancer, men indleverede fIlmrullen til 2 timers såkaldt professionel
fremkaldelse. Jeg blev bestemt ikke
skuffet, men kan glæde mig over en serie
rimelige dias af uglerne. Blitzbillederne
er skarpe og for så vidt gode nok, men
uglen ser altså lidt for "blitzet" ud. Men
engang imellem må man gå med både
seler og livrem på, for der kan nu gå
mange år, før de sjældne ugler igen dukker op i Danmark og i Sydsverige

DET NATURLIGE FILMVALG

- MED DE NATURLIGE FARVER
roFessional

Den afgående formand Finn Oloften under sin sidste beretning.
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Ugletider. ....... ...

tekst og foto Poul Reib

... er for den inkarnerede fuglekigger og naturfotograf altid at foretrække
fremfor ulvetider!

Spurveugle - Skåne, Pentax Z1 P + Pentax 600 mm 4, OKodak Extra Colour .

Her er den gribende historie om, hvordan
det lykkedes mig indenfor en uge at få 3
gange ugler på samme filmrulle.
Det begyndte en søndag formiddag i
februar, da telefonens kimen brød stilheden. En fugleven ville lige høre, om jeg
var interesseret i at fotografere spurveugle på kloshold. Om jeg var! Efter forgæves at have søgt den lille ugle på adskillige mulige lokaliteter, sad min kone ogjeg
i bilen umiddelbart efter at have lagt røret
på. Vi kom hurtigt til Ganløse Ore og
småløb de 400-500 meter ned til uglen,
som imidlertid ikke umiddelbart kunne
ses. Atter en forbier, tænkte jeg. Heldigvis fandt vi vor ven uglen, som sad midt
inde mellem nogle grantræer. Jeg prøvede
med en del skud med mellem 1 og 2
14

sekunders lukkertid og gik så - for første
gang i mit fuglefotografliv - over til at
prøve med blitz. Heldigvis sad uglen
stille, selvom den af og til drejede hovedet for at kigge stift på os. Vi var inde på
3-5 meters afstand og det virkede ikke
som om det generede kræet synderligt.
Vor fugleven ville ikke have uglen meldt
ud, og den er vist nu i mellemtiden forsvundet.
Nogle dage efter tog vi til Skåne - jeg
havde eksponeret en film, og havde
yderligere 8-10 spurveugleskud i kameraet på en ny film. Så var vi klar til
scene 2. Lidt uden for Malmø vidste vi,
at der længe havde opholdt sig 2 sneugler
på en mark ved et grønt skur. Stedet var
let at fmde, men tilsyneladende ingen

Naturfotografiet - hvor går vi hen?
Jeg vil gerne her give mit besyv med i
debatten om naturfotografiets udvikling.
Det er som om mange af os naturfotografer holder os til "det sikre". Når vi rigtig
skal ud på glat is kan vi (inklusive undertegnede) manne os op til at at lave en
dobbelteksponering - eller hvis det skal
være rigtig sofistikeret - en sandwich ..
Jeg føler mig overbevist om, at det digitale (natur)foto er kommet for at blive, så
hvis NFD vil udvikle sig og på sigt overleve, kan vi ligeså godt tage tyren ved
hornene og acceptere, at vi - lide det
eller ej - hverken kan eller skal bremse
udviklingen. Da vi er en ung og efter mit
indtryk, endnu uspoleret forening, har vi
chancen for at være på forkant med udviklingen. Måske kan vi ligefrem blive
foregangsmænd på området, ikke kun
med hensyn til det digitale, men også på
det eksperimentelle/kreative område.
Efter at dømme på medlemmernes billeder, vi har set på årsmøderne, har vi
potentialet til det. Når vi ser i dagens
naturfotoblade vil jeg give Sven Gerlith
til dels ret i, at nogen af dem har sovet i

af Kurt Stæhr

timen.Tordenskjolds soldater optræder
kolonnevis, men jeg tror de taber krigen
og bør hurtigst muligt komme op af
deres skyttegrave, hvis de ikke vil bombes tilbage til stenalderen.
Jeg håber ikke at ovenstående bliver
misforstået i den retning, at alle andre
former og genrer inden for dagens naturfoto ikke længere har deres berettigelse.
Selvfølgelig har de det og det må stadig
være det primære, at vi hver især får et
personligt udbytte af vores hobby, og på
den vis er det jo ligegyldigt, om det er
dyr, fugle, planter, landskaber, insekter
eller det mere eksperimenterende foto
der interesserer os. Jeg personlig kan
stadig blive "allerhøjest" ved at forsøge,
ikke blot ved ren affotografering, men
fotografisk, at gengive stemningen en
tidlig dugfrisk sommermorgen, hvor jeg
er "Palle Alene i Verden" sammen med
fuglekoret og mit kamera. Jeg vil overlade det til dem, der har interesse i det, at
tilbringe livet ved computeren.
Der skal gerne være plads tilos alle i
NFD.

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift"
kan købes i løssalg hos boghandler Arnold Busck, Købmagergade 49,
København K
i Jylland kan det købes hos Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 i Herning, samt
hos Viggo Madsens Boghandel, Bispensgade 10 i Alborg.
På Fyn kan det købes i Boghandelen, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik
Brandts Passage 37, 5000 Odense C.
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Ny "ultrazoom" fra SIGMA
SIGMA SO-SOOmm APO
f/4-6,3 EX RF HSM

Kom til Færøerene og fotografer natur.
Eller hvorfor ikke tage skridtet helt ud og
tage direkte til min hjemegn Nordøerne,
med fiskerihovedstaden Klaksvik i centrum. Her er der rigtig mange oplagte
motiver for en naturfotograf. For slet ikke
at tale om lyset.. ..
Nordøerne er den nordøstlige del af
Færøerne med seks meget forskellige øer,
med mange høje fjelde, der spænder
næsten 800 meter over havet. J a, en af
øerne - Vidoy - har Europas højeste forbjerg: 754 meter lodret ned i Nordhavet.
Det hedder Enniberg og der kan iøvrigt
arrangeres tur dertil med båd fra Klaksvik
- hvis vejret altså tillader det.
De tre største øer - Bordoy, Vidoy og
Kunoy - er kædet sammen med veje,
tuneIler og dæmninger, så her er der nemt
at komme rundt. De øvrige tre - Kalsoy
mod vest og Svinoy og Fugloy mod øst har kun færgeforbindelse. Til Svinoy og
Fugloy er der dog også helikopterforbindelse tre gange om ugen. N aturen på
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N ord øerne er ganske enkelt storslået og
lysforholdene noget helt specielt som
skal opleves - specielt for fotografer.
Lysforholdene skifter utroligt meget,
ligesom vejret: Man siger populært, at
man kan opleve alle fire årstider på en og
samme dag.
Der er flere måder at komme til Færøerne
på idet man både kan sej le og flyve.
Færgen Norrøna sejler en gang om ugen
mellem Hanstholm og T6rshavn, mens
flyselskaberne færøske Atlantic Airways
og danske Maersk Air begge flyver dagligt. Man kommer hurtigt videre med
hurtige busser fra henholdsvis lufthavnen
på Vagar og havnen i T 6rshavn til Klaksvik ... Jeg giver meget gerne gode råd om
hvordan et ferieophold kan udføres i
praksis på Nordøerne. Der er masser af
muligheder - bare ring!
Harald Petersen
Klaksvik Vandrerhjem
tlf 00298.457555
mobil 00298.287965

En optik der på mange områder er interessant for naturfotografen.
•
10 x zoom - fra normal til supertele
•
fornuftig lysstyrke
•
ikke særlig stor og ikke særlig tung
•
økonomisk fornuftig vej!. kr.17.500,Der er anvendt 4 SLD (Special Low Dispersion) glaselementer , der reducerer
den chromatiske abberation (farvefortegning) til et minimum. Rear-Fokus
systemet er opbygget af 7 mekaniske grupper der sikrer, at fokuseringen
kører perfekt i hele zoomområdet. Der er indbygget en zoom-lås, så utilsigtet
ændring af brændvidden kan forhindres. Det medfølgende stativfæste er
fremstillet i magnesium, for at reducere vægten. AF-motoren til Canon,
Nikon og Sigma er den lynhurtige og lydløse Hyper Sonic Motor (HSM) .

Nyt "flagskib" fra Canon EOS 1 V
Det 3. autofokus kamera med model betegnelsen 1. Denne gang er navnet
EDS 1 V, hvad V' et står for, er der mange bud på - vision eller er det blot
romertal 5, der angiver det 5. Canon kamera med betegnelsen 1?
Canon har med denne model taget højde for det, professionelle fotografer
vil have - noget der bare kan holde til det hele - stød, slag, vand og støv.
Huset er lavet af en speciel magnesiumlegering med en ydre skal af
polycarbonat og alle betjeningsknapper/hjul er forsynet med vandtætte
pakninger.
Det indre er en toptunet EDS3 med øget autofokushastighed . øjenstyringen
er fjernet til fordel for indbygget dioptrinjustering, og så er kameraet mere
lydsvagt end EDS 3.
Et kamera der lavet til at blive brugt og brugt - se det hos din fotohandler.
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Årets danske Naturfotograf 1999 blev Jesper Tønning, der for
andet år i træk har markeret sig flot i flere katagorier.
Årets naturfoto - se forsiden, blev taget af Thorbjørn Ponsaing.

Vinder "Form & detalje " - Jesper Tønning, Nikon F4s + 105mm macro.

Kategori

Vinder

nr. 2

Planter

Thorbjørn Ponsaing

Thorbjørn Ponsaing Poul Reib

Fugle

Poul Reib

Klaus Bjerre

Hans Erik Lund

Pattedyr

Finn Olofsen

Lars Gejl

Jesper Tønning

Andre dyr

Jesper Tønning

Gerth Hansen

Lars Gejl

Landskab

Jesper Tønning

Wedigo Ferchland

Thorbjørn Ponsaing

Form & detalje

Jesper Tønning

Jesper Tønning

Lars Gejl

Menneskepåvirket
natur

Hans Erik Lund

Jesper Tønning

KurtStæhr

nr. 3

Thorbjørn og Ole i en snak om årets foto.

Vinder "Menneskepåvirket natur " - Hans Erik Lund, Leica + Hasselbladoptik.

Husk nu Jesper - næste år er det sjællændernes
tur! (foto Hans Erik Lund).
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Vinder "Fugle" - Poul Reib, Pentax Zl P + Pentax 600mm 4. O.

Vinder "Landskab" - Jesper Tønning, Nikon F4s + 80-200mm 2,8 ED.
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Vinder "Pattedyr"- Finn Olofsen - Nikon F3 +
Nikkor 300 mm 2,8 + 2x konverter.

3. plads "Andre dyr"- Lars Gejl- Nikon F4 + 105mm macro.
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