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Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer.
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 \3 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser afbl.a. planter, insekter og dyr.
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm f/3 ,5 EX IF HSM, Lukkertid: 1/125 sek.blænde 4.

OSAMU MIYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV

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

NYHED

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 AIS - www.fovitech.dk
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Kontingent 300,- årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.

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

-----

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

Sælges:
Komplet Mamiya 645 Super m. AE søger og winder;
35/3,5 eN, 80/2,8 e, 110/2,8 e, 210/4 eN, 2x 120 mag, 2x 220 spoler (til samme
magasiner) 3-S mellemring, el-udløser, håndsving, ekstra matskive, m.m.
Sælges samlet med taske:
kr. 20.000,Anders Tvevad 44954262 E-mail: tvevad@vip.cybercitv.dk
Forsidefoto: Søpapegøje
Rudy Hemmingsen
Canon EDS3, EF 3004.0 L IS
Fuji Velvia.

Sælges:
eanon EF 300mm f/4.0 L IS som ny i org. emballage
Klaus Bjerre tIf. 36 75 93 91 E-mail: klaus.bjerre@inet.uni2_dk
DER ER FLERE ANNONCER PÅ WWW.NFD.DK

kr. 11.500,-

svært dårlig timebetaling. Nej, vi er
naturfotografer fordi vi ønsker å tilbringe mest mulig tid ute i naturen og fordi vi elsker å skape bilder. " Er

det muligt at formulere vores fælles
passion bedre og smukkere - hvad
enten man er amatør eller professionel?

Bård Løken: Med kamera i naturen. Bokklubben Villmarksliv ANS 2001,252 s., 448
nkr, når den bestilles gennem internetbutikken www.mao .no .
Norske Naturfotografer: 0yeblikk. Bokklubben Villmarksliv 2001 , 136 s., 348 nkr
ved bestilling gennem www.norskenaturfotografer.com

Albatrosser, pingviner
hvaler og delfiner.
New Zealand har det hele o
3 uger på Nord- og Sydøen, med besøg på de bedste fuglelokaliteter,
hvor vi har mulighed for at se:
Takahe, Kaka, Kea, New Zealand Falcon, Blue Duck, Brown Teal, Weka, Great Creted Grebe, Black-fronted Tern, Little Spotted- og, Great
Spotted Kiwi, Black StiIt, Wrybill, Yellow-head, Riffleman, Whitehead,
Stitchbird, North Island Robin, Yellow-crowned Parakeet. Saddelback,
Kokako, 5albatrossarter, 5shearwaterarter, FairyPrion, Cooks-, White
chinned-, Black-og Westland Petre/, Northern-og Southern Gigant Petrel, White-faced Storm Petre/, Cape Pigon og Litt/e B/ue Penguin.

Guide og turieder Tony Wilson/Manu Tours New Zealand og
den danske fuglefotograf Klaus Bjerre.
Afrejse 3. marts 2003 max 10 deltagere, pris. Dkr. 33.675,Dag til dag program kan rekvireres hos:
Strobel Travel AIS tlf. 0045 86 76 17 22
Fly fra København via Singapore til Auckland og hjemrejse
fra Christchurch.
Overnatning på komfortable moteller eller lodges.

Det er bedre at være original
end en dårlig kopi....... . .
af Klaus Bjerre redaktør

Foråret er nu godt i gang og en
lang og forhåbentlig udbytterig
fotosæson står for døren. Du har
formodentlig brugt en del af den
lange og grå vinter på at gøre
klar til den lyse årstid. Forberedelser er mange ting, et er at få
udstyret gjort "skudklart" heri
inkluderet eventuelle nyanskaffelser, fået købt friske batterier og
masser af film. Noget helt andet
er den mentale forberedelse til
den nye sæson. Det er altid en
god ide at have et par fotografiske projekter i tankerne i løbet af _~_ _ _
vinteren, så du er parat når foråret eller sommeren kommer.
God fotografering, det være sig naturfotografering som alle andre
genrer inden for fotografering kræver både fornuftigt udstyr og
en god portion omtanke eller planlægning.
Vi dagdrømmer alle lidt ind i mellem og du har måske også "set"
nogle billeder for dig du gerne vil virkeliggøre - lad os kalde det
for fotofantasering. Det er denne fantasering der er kimen til DIN
kreativitet og drivkraften til en ny sæson med DINE billeder.
Billeder vel og mærke som du gerne vil tage dem - og her
kommer vi til pointen, lad være med at vælge dine motiver for
at tækkes andre i din omgangskreds, i den lokale fotoklub eller
i NFD. Det er dig der bestemmer, det er dine billeder, husk det.
Det er fint, hvis du lader andres billeder være inspirationskilde,
eller måske det modsatte, men billedstilen, den skal være din
egen, det samme gælder motivvalget. Gyldent efterårsløv i mørke
skovsøer er måske stilen for tiden, men hvis du tænder mere på
snegle eller vandnymfer, så hold dig til det.. ............ .. .. .. dårlige
kopier kan de fleste fremstille.
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Øjeblikke med kamera
Boganmeldelse af Ole Banke

fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal
Der er kommet 4 nye medlemmer siden sidste blad - Andy Horner (æresmedlem)
Torben Iversen, Bjarne Christiansen og Morten Grathe. Bestyrelsen byder de nye
velkommen i foreningen .. Medlemstallet er herefter på 136.

Makrobilleder søges:
Redaktionen mangler gode makrobilleder til augustnummeret. Gerne billeder med
høj kontrast og gerne egnede forsidebilleder ..
Billeder sendes til: Klaus Bjerre, Brøndby Parkvej 5, 1. tv. 2605 Brøndby.

Medlemsmøder
Årets første medlemsmøde - Tanzania ved Lis Bølling og Jens Rasmussen blev
desværre aflyst pga. en heftig snestorm. Lis ogJens håber at komme på til efteråret.
Fredag den 8. marts - Årskonkurrencen 2001. 22 medlemmer mødte op for at se, alle
de indsendte billeder og for at se, hvilke billeder dommerne havde valgt til årets
bedste. Efter en del polimik, blev det besluttet at stramme op på reglerne for både
dommere og fotografer.
Generalforsamlingen den 20. marts, se andetsteds i bladet.

WWW.NFD.DK.
Hvis du endnu ikke er repræsenteret under fotografpræsentationen men gerne vil
være "med på vognen" skal du sende 10 gode dias, et billede af dig selv plus et par
ord om dig selv og din fotografering (max 1150 tegn) til Klaus Bjerre, Brøndby
Parkvej 5 1.tv. 2605 Brøndby.

Logo
Der er sket en positiv udvikling i forbindelse med ønsket om et logo til foreningen.
Flere af foreningens medlemmer har bidraget med deres bud på et logo.
Kravene til designet var meget simple. Bogstaverne NFD skulle indgå i logoet
skrevet med samme skrifttype som det bruges i dag på bl.a. bladets forside.
Fra Jylland har vi fra Wedigo Fercland modtaget 3 forskellige bidrag, derudover har
Peter Vadum, Anne Agnete Nissen, Thorbjørn Ponsaing, Jesper Tønning og Klaus
Bjerre sendt deres forslag.
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Der er udkommet et par meget inspirerende norske bøger om naturfotografering, som også danske fotografer kan
have megen fornøjelse af. Begge er
skrevet af professionelle fotografer.
Den ene hedder Med kamera i naturen og er skrevet af Bård Løken.
Den anden hedder Øyeblikk og er
udgivet i anledning af foreningen N orske Naturfotografers 25 års jubilæum.
Bård Løkens bog er en rigtig håndbog,
hvor han gennemgår naturfotografien
fra a til næsten å, både teknisk omkring
kamera og optik, film og filtre, men
også mere kunstnerisk med komposition og lys. Angivelig har formålet med
bogen været at give andre hjælp til
selvhjælp, men også at sætte egne tanker og arbejdsmetoder i system. Sådan
en beskedenhed og selverkendelse
sætter jeg stor pris på. I øvrigt piller
Bård ved myten om naturfotografen
der sidder i sit kamuflagetelt på tredie
døgn for at fange billedet af den sky
fugl: "J eg kjenner fotografer som tar
fantastiske bilder av natur uten å være
i besittelse av verken sovepose eller
tålmodighet." Aha, det lettede vist hos
enkelte.
Personligt har jeg haft meget ud af at
læse kapiderne om komposition og
lys. Som eksempel vil jeg nævne afsnittet om linjer i billeder som meget inspirerende og tankevækkende. Men
også teknisk er der som nævnt meget.
Læsning af bogen har for eksempel
fået mig til at genopdage polfiltret og

har i det hele taget fået en del til at
falde på plads - tak Bård. Bogen er
skrevet meget pædagogisk og i øvrigt
rigt illustreret med spændende billeder
på en måde, så tekst og billeder går op
en højere enhed.
Af en eller anden grund er Med kamera
i naturen ikke forsynet med et register
til opslag. Det savner jeg meget. Det
betyder at man skallede i indholdsfortegnelsen foran i bogen eller bladre
rundt for at finde et konkret emne.
Jubilæumsbogen 0yeblikk indeholder
mindre tekst og mere billede, men er
også et værk man kan lære meget af.
Den er bygget op over de fire årstider
med en kort introduktion til den enkelte årstid omkring dens særlige fotografiske udfordringer. Ellers er der ca et
billede pr side med en kort tekst, der
forklarer det særlige ved billedet. Endvidere er der tekniske noter om kamera, optik, film med mere og hvem
fotografen er. Teksterne skal ses på
baggrund af bogens undertitel: Naturfotografenes beste fototips. Teksterne
er skrevet af Pål Hermansen - en af
N orges kendteste naturfotogfrafer - og
billederne er selvsagt skabt af et bredt
udsnit af Norske Naturfotografers
medlemmer.
0yeblikk har et dejligt forord, hvor
man blandt andet kan læse: "Selv om vi
er profesjonelle, er drivkraften ikke å
~ene penger - naturfotografering gir
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Endelig er der Jim Shaw, hvis bøger jeg
har kendt og værdsat i mange år. Specielt hans bøger om landskaber og makro foto er [me, men nu har jeg fundet
hans hjemmeside www.jim
shawphoto.com og den er heller ikkeringe. Den er selvfølgelig også kommerciel og man kan købe alt muligt her

også. Hjemmesiden har et ret lille galleri, men til gengæld er billederne selvfølgelig af høj kvalitet. Og så har også
han tips til gæsterne på siden - for
tiden om valg af optik til makrofotografering. Som antydet overfor et godt
aktiv for en s~ernefotografs hjemmeside.

WWW.NFD på nettet
Brug vores hjemmeside til at skabe fotokontakter her i sommerhalvvåret, hvor foreningslivet ligger stille.
Brug de 2 menupunkter "Tilføj fototure" og "Læs om fototure" .
Det første punkt bruger du, hvis du vil arrangere en mindre fototur
eller et lokalt fotomøde (en oplagt mulighed for jyder og fynboer).
"Læs om fototure" her kan du som skrevet står læse om der er nogen
der arrangerer ture eller møder, du vil med på.
Hermed en opfordring til alle der mangler fotovenner i sommerhalvåret.

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift"

"/'. ·:.1.",-'"

i 'Jyl land kan aet købes 'hos ~anm~,.~s lI~lJ{'J,?!!~eu"l'
. ., .. -:'lfluseumsgade 28 i niTning,.
. .~
På Fyn kan det købes i Boghandelen,
Museetfor fotokunst, Brandts Klædefabrik,
Brandts Passage 37, 5000 Odense C.

Næl111ere infonnation: Ole Banke tlf. 35 42 72 95

NFD 's ordinære generalforsamling
den 20. marts 2002
19 veloplagte NFD-medlemmer (18 fra øst og 1 fra vest (alle af hankøn)) var mødt
op på Esplanaden til den årlige ordinære generalforsamling.
Formanden bød velkommen i "kratluskerklubben" og dennes årsberetning, der
omhandlede de aktiviteter med videre som bestyrelsen havde iværksat i årets løb,
samt regnskabet med tilhørende budget for næste år der blev fremlagt af Klaus
Bjerre, blev godkendt med et stort bifald fra samtlige medlemmer.
Eneste indkomne forslag, der omhandlede ændringer til vedtægterne, kom fra Hans
Erik Lund. Dette blev dog trukket tilbage af samme Hans Erik Lund og Kurt
Engelhardt tilbød at udarbejde et nyt forslag til næste generalforsamling. Dette blev
enstemmigt vedtaget.
Thorbjørn Ponsaing havde besluttet sig til at forlade bestyrelsen og Ib Andersen blev
valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.
Hans Erik Lund fortsætter som suppleant til bestyrelsen og Peter Glensback blev
valgt til ny bestyrelsessuppleant,
Søren S.t eenholdt ville trække sig som revisor. Denne blev erstattet af Poul Henrik
Klausen og Jesper Plambech indtræder som revisorsuppleant.
Under eventuelt blev der af formanden fremvist flere forslag til nyt logo. Wedigo
Ferchland ('Digo'), som var det eneste medlem fra vest der var mødt op til
generalforsamlingen, er kommet med flere konstruktive forslag til nyt logo. Intet nyt
logo blev dog vedtaget.
Jesper Plambech foreslog at NFD melder sig ind i Selskabet for Dansk Fotografi
(SDF) og bad bestyrelsen overveje dette.
Foreningens medlems antal blev diskuteret. Der var delte meninger om der skulle
kapres flere medlemmer eller medlems antallet skulle holdes på nuværende niveau.
Digo foreslog, at vi evt. kunne indrykke en annonce i SD F-bladet, da der ifølge
Jesper Plambech er mange medlemmer i danske fotoklubber der fotograferer natur
men ikke kender til NFD.
Der var røster fremme om, at den manglende kvindelige deltagelse i NFD-aktiviteter
skyldes for megen tekniksnak blandt de mandlige medlemmer. Det er der .måske
noget om.
Næste ordinære generalforsamling bliver den 19. marts 2003 i København.
Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede årets generalforsamling.
5
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Fra fuglekigger til fuglefotograf
- lidt dannelseshistorie og en ønskeseddel
Tekst og foto Kim Biledgaard

Min fotointeresse har sit udspring i
min interesse for fugle. J eg har fotograferet "i det små" siden konfirmationsalderen, men det har altid været
noget sekundært i forhold til fuglene
og mit engagement i Dansk Ornitologisk Forening (DO F)
Netop engagementet i DOF er nok
årsagen til, at jeg som NFD'er er en af
de dovne, som ikke har ydet noget
stort bidrag til foreningens virke. I
DOF var jeg fra starten af 1980'erne
aktiv i det lokale arbejde i Vejle amt:
Ansvarlig for arkiv og fuglerapport,
redaktør af lokalblad, bestyrelsesmedlem.
Så den gang var jeg ikke doven ...
Interessen for fugle har imidlertid
ændret sig meget siden jeg blev medlem afDOF som 13-årig i 1978. I dag
drejer det hele sig om sjældne fugle
("hits") og krydslister- fugleinteressen
er blevet mere overfladisk. Derfor
valgte jeg for et par år siden at droppe
ud af alt det lokale arbejde Geg er stadig medlem af DOF). Meget belejligt
var min interesse for fotograferingen
igen begyndt at blomstre op, hvilket
bl.a. gav sig udslag i, at jeg satte sparepengene overstyr og købte en 500 mm
tele.
Nu er det så fotografering, det drejer
sig om. Mest fugle, men også hvad der
nu ellers måtte komme forbi. Er min
naturoplevelse så blevet anderledes?
Afgjort! Tidligere var det vigtigt for
mig at få nogle tal i notesbogen, gerne
6

fra mange steder på samme dag. Nu
kan jeg falde i staver på det samme sted
i timevis, og jeg synes, jeg har fået et
helt anderledes intenst "forhold" til
fuglene. N år man tæller op, så betyder
det ikke så meget, om fuglene er prikker ude på vandet, blot de kan bestemmes til art. Under fotograferingen
følger man i stedet ofte det samme
individ i en lang periode, tæt på selvfølgelig, og jeg har lært fuglene bedre "at
kende". Ikke arternes kendetegn, men
det, man måske kan kalde deres "væsen".
Specielt har jeg gennem flere somre
fulgt et par Rødryggede Tornskader, og
jeg er virkelig kommet tæt på disse
fugle. Små detaljer i adfærdsmønstret
gør, at fuglene bliver konkrete individer, ja nærmest personligheder. Pludselig kan man se en lille bevægelse, som
fortæller, at nu flyver fuglen altså, hvis
jeg kommer tættere på. Så stopper
man, hvor man måske tidligere ville
have skræmt fuglen. Man kommer til at
kende fuglenes faste siddepladser: hvor
de hviler, hvor de foretrækker at fodre
de udfløjne unger. Og når man sidder
midt i det hele med alle sanser vakt, så
opdager man pludselig meget mere af
naturens
myldrende liv i form af insekter, planter o.s.v.
Kort sagt er min oplevelse af naturen
blevet meget bredere. Fuglene er stadig
min væsentligste interesse, men
der er kommet andre" farver på palet-

_ _- 1 - -_ _ _
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Naturfoto på nettet
Af Ole Banke

Denne gang har jeg udvalgt mig fire af de helt tunge drenge indenfor
naturfotografien - tre amerikanere og en hollænder. Fælles for dem er
blandt andet, at de er blændende dygtige fotografer og sælger flotte
bøger i store oplag.

J eg har flere gange mødt Art Wolfe
ved den årlige naturfotofestival i Vårgårda i Sverige. Hver gang har det slået
mig, at på trods af s~ernestatus har han
været meget let at snakke med - sympatisk og uden nykker. På den baggrund
er det sjovt at komme ind på hans
hjemmeside www.artwolfe.com. der er
superprofessionel og flot som ventet.
Indgangsporten er enkel og består af
tre meget smukke billeder fra Afrika på
sort baggrund, der skiftevis er på. Helheden skæmmes desværre en anelse af
et meget tydeligt Enter forneden ....
hvor man klikker sig videre ... og kommer ind i en enorm virksomhed, hvor
man kan købe bøger, plakater, kalendere, rygsække og meget andet. J a, man
kan endda komme med på en Afrikasafari med Art Wolfe formedels 17.500
dollars. Det er meget kommercielt, men
der er da heldigvis også en masse fine
billeder at se på og i tilgift gode fototips. Jeg mener det er fint når 'guderne'
drysser lidt ideer og fif ned til os andre
mere jordnære individer, og det gør Art
løbende. I skrivende stund den 2. april
fortæller han blandt andet om, hvordan
han sikrer sine film mod gennemlysning med røntgen, når han rejser rundt
i verden.
Frans Lanting er fra Holland men bor
nu i USA - når han da ikke er i gang

med en større ekspedition i Afrika eller
Antarctis. Ham har jeg også oplevet i
Vårgårda, hvor det vigtigste indtryk jeg
fik af ham var, at han er en både sympatisk og særdeles dygtig fotograf. Også
hans indgang på adressen www.lanting. com er smuk og enkel og når man
klikker videre kommer man igen ind i
en kæmpestor kommerciel forretning,
hvor man kan købe bøger, videos,
billeder, plakater og så videre. Desværre
er der ingen fototips, men til gengæld
kan man købe Frans' aflagte udstyr. Er
du for eksempel interesseret i en Nikkor 24 mm/2,8 for 250 dollars, så er
det bare med at kontakte Frans Lanting
via hjemmesiden.
Jim Brandenburgs hjemmeside
www.jimbrandenburg.com er anderledes. Der er ganske vist også kommerciel med masser af diverse tilbud, men
der er mange flere billeder, faktisk er
den spækket med billeder - dens største aktiv. Især hans ulvebilleder er vildt
flotte og fascinerende. Det er rigtige
vildmarks billeder med meget smukke
og meget vilde ulve. Mange kender
formentlig nogle af hans billeder uden
at kende fotografen bagved. Men han
hedder altså Jim Brandenburg, og han
skulle have deltaget i sidste års festival
i Vårgårda men sendte afbud. Håber
meget han møder frem næste år.
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friserede naturbilleder, som kan beskues i diverse foto tidsskrifter, kan da ikke
være noget en seriøs naturfotograf
stræber efter.
Men tilbage til kaos, tilbage til den
virkelige natur - gak til stranden, til
skoven m.fl. steder - og se, hvilken
vidunderlig uorden, der hersker overalt
(undtagen der, hvor menneskene har
grebet ind). Hvorfor ikke forevige
naturen, som den nu en gang er?
Under alle omstændigheder morer det

mig at bryde reglerne, selvom jeg indrømmer, at de er vanskelige at ignorere
efter mange års fotografering. Man kan
næsten ikke lade være med at udse sig
et blot nogenlunde ordnet udsnit selv
i det værste rod. Det er svært at fornægte den menneskelige natur.
Personligt synes jeg, at der kommer
både interessante og smukke billeder
ud af "kaosgenren"
Men døm selv!

FUJIFILM FinePix S1 Pro Digital kamera
Rødrygget tornskade, Canon EOS3, EF 5004,5 L + 1,4 konverter, Fuji Provia 100 F.

Super CCD
18MB billeder
USB port

SM kort

CF kort
Software inkl.

Yderligere oplysninger hos Fujifilm Danmark AIS Tel. 45 66 2244

ten. Da jeg kun har fotograferet for
alvor siden 1999, så føler jeg stadig, at
jeg har meget at lære. Derfor har jeg
ikke været det store aktiv for foreningen. Mit formål med NFD var i første
omgang at lære noget om naturfotografi i Danmark. Mine ideer om, hvad
jeg kunne finde i NFD's medlemsblad
er delvist blevet indfriet, siden jeg blev
medlem. Men hvad forventer jeg at
fmde i bladet? Her er en liste, som
måske kunne inspirere andre til artikler
Geg håber også selv at kunne bidrage
med noget snart). Om ikke andet, så
kan listen måske give en ide om et
menigt medlems forventninger:
Anmeldelser af fotoudstyr, med relevans for naturfotografen.

Praktisk anvendelse af fotoudstyret,
f.eks. brug af flash til naturfotografering o.s.v. De lidt mere specielle
"naturfotograf-ting", som kun berøres
overfladisk i de almene fotobøger.
Egne opfindelse. Har nogen fundet på
en eller anden smart dims, som er
nyttig under fotograferingen.
Boganmeldelser - selvfølgelig bøger
om fototeknik, men også bøger med
naturbilleder.
Rejseerfaringer, gode fotolokaliteter.
Generelt må jeg sige, at jeg er imponeret over aktivitetsniveauet i NFD.
Bestyrelse og redaktion har det hårdt
og prøver at få os medlemmer til at
lavet noget, og man synes vist, det
bliver til for lidt.
7
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International Wildlife and Nature photography
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MONTlER-EN-DER (Haute-Marne) 15, 16, 17 November 2002

Konkurrence med 7 kategorier:
FARVE ELLER SORT/HVID, S0LVBASERET ELLER ANALOG FOTOGRAFI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vilde pattedyr (i deres naturlige omgivelser, frie dyr)
Vilde fugle (i deres naturlige omgivelser, frie fugle)
Insekter, edderkopper og andre (i deres naturlige omgivelser uden
manipulation).
Plantesamfund (i deres naturlige omgivelser, ingen gardening og
kun vilde planter).
Verdens landskaber (naturlige vilde områder med et minimum af
menneskelig påvirkning).
Andre kategorier (andre natur- og dyrebilleder, grafik). Kun billeder
i denne kategori der ikke kan inkluderes i de øvrige kategorier.
Arets tema "the wind".

Generelle regler.
Enhver for for menneskelig påvirkning vil ikke blive godkendt. Alle billeder
der viser en mulig trussel mod dyrerne (redeoptagelser m.m.) vil blive
diskvalificeret. Billeder af husdyr (katte, hunde, heste, køer m.m) og billeder
af zoo-dyr vil også blive diskvalificeret.
Kun papirbilleder uden nogen form for opklæbning eller indramning i
størelserne: 20x30 cm, 18x36 cm (panorama) eller 24x36 cm. Max 12
billeder pr. fotograf og højst 3 i en kategori.
Sender man mere end 3 billeder til en kategori bliver alle i pågældende
kategori taget fra.
Alle billeder mærkes på bagsiden med navn, adresse, kategori og en titel. De
samme oplysninger skal også påføres deltagerformularen (kan downloades
fra foreningens hjemmeside www.nfd.dk).
Alle billeder uden oplysninger på bagsiden bliver diskvalificeret.
Billederne sendes inden 30. juni til:
CLUa LEO ARGRANGE
CONCOURS PHOTO NA TURE
16, rue de la Commune de Paris

-~

---

KAOS
Tekst og foto Gerth Hansen

Hermed et svar på din bøn, J esper
Tønning, eller skal vi sige din lille henstilling i sidste nummer af dette udmærkede blad. J eg tilstår, at jeg er en af
dem, som har lovet at bidrage med en
artikkel og et par billeder i ny og næ.
Men se om ikke tiden går, og man
opsluges af alt muligt andet.
Problemer er også: Hvad skal man dog
underholde med? På bladets sider følger det ene smukke billede efter det
andet ledsaget af medlemmernes interessante oplevelser i ind- og udlandet.
Hvordan leve op til det?
J eg hører til de fotografer, som fotograferer alt mellem himmel og jord,
blot det har noget med natur at gøre med en udpræget tendens til at køre i

de gamle og vedtagne spor. I et forsøg
på fornyelse har jeg på det seneste
kastet mig over en "genre" som jeg har
døbt kaosbilleder, dvs billeder, hvor
alle vedtagne regler om komposition,
farvesammensætning osv er tilsidesat.
Et lille oprør mod vores trang til at
ordne alt i naturen og lade denne ordens trang komme til udtryk i vores
billeder. Og samtidigt et oprør mod
smagsdommere og kritikere som mener at have patent på, hvordan billeder
skal se ud.
Jeg er heller ikke vild med det nyeste
skud på fotografiets ædle stamme Photoshop - når det gælder naturfotografering.
Disse skrækkeligt manipulerede og

F 52 100 SAINT-DIZIER
Husk at vedlægge international returportokupon og svarkuvert.
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Frost på skovbunden, Nikon F90X, Nikkor 35-80 D, stativ Fuji Ve/via.

13

o

Arskonkurrencen 2001

o

Arskonkurrencen 2001

Samtlige placeringer.
FUGLE
PATTEDYR
ANDRE DYR
VÆKSTER
FORM & DETALJE

1 - Rudy Hemmingsen,
2 - David Buchmann, 3 - Lars Gejl
1 - Klaus Bjerre, 2 - Jesper Tønning,
3 - Jesper Tønning
1 - Jesper Tønning, 2 - Niels Thye,
3 - Klaus Bjerre
1 - Finn Olofsen, 2 - Gerth Hansen,
3 - Kurt Stæhr
1 - Lars Gejl, 2 - Gerth Hansen

LANDSKAB/DET DANSKE LANDSKAB
1 - Finn Olofsen, 2 - Lars Gejl,
3 - Jesper T ønning

Fugle 2. David Buchmann - Dompap
Nikon F80, Sigma 400 5,6, stativ Fuji Sensia.
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Jesper T ønning fra Assentoft ved Randers blev for 3. gang på bare 4 år
valgt som årets naturfotograf. Jesper blev nr. 1 i kategorien Andre dyr,
nr 2 og 3 i kategorien Pattedyr og nr. 3 i kategorien Landskab/Det Danske
Landskab og fik sammenlagt 7 point.
Lars Gejl og Finn Olofsen scorede begge 6 point og delte 2. pladsen og
blev således kun slået med et mulehår af Jesper.
Gerth Hansen og Klaus Bjerre måtte deles om 3. pladsen, de fik hver 4
point.

Prisen "Arets naturfoto" gik til Klaus Bjerre.
Der var til konkurrencen indsendt 366 billeder fordelt på 27
fotografer.

Arets Naturfoto. Ræv og vibe - Klaus Bjerre
Canon EDS3, EF 3002,8 L + 2 x konverter, stativ Fuji Sensia.
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Landskab 1. Morgentåge sø - Finn Olofsen
Nikon F3Thp, Nikkor 300 2,8 IF ED, Fuji Sensia.

Landskab 2. Skyen - Lars Gejl
Nikon F4, Nikkor 35 mm 2,0, Fuji Sensia.
10

Andre dyr 2. Margorit og flue - Niels Thye
Canon EOS1, EF 50 mm makro, Fuji Velvia.

Landskab 3. Jesper Tønning - Valmueeng
Nikon F4S, AF-Nikkor 20 mm 2,8D, Kodak E 100 VS.
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