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Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer.
OsamuMiyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo' s Univemtet for udenlandske
studier. Blev freelancefotografmedspeciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbejdet som redaktør. Harrepræsenteretdenjapanske sammenslutning af Alpine Fotografer
germem 13 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser afbl.a. planter, insekter og dyr.
Fotodata: Sigma APO MACR0l8Omm f/3,,5 EX IP HSM, LukkerIid: 11125 sek.blænde 4.

OSAMU MIY AKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV

NYHED

Et lille drama udspiller sig på en gren over en daIn. da hanfrøer samler sig om en enkelt bunfrø.
Sigma objektivet gengiver dette drama fra naturens scene med alle de livagtige detaljer. Brugen
af SLD-gIas (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 : 1. HSM -motoren giver en lynhurtig og lydløs fokusering,
samt mulighed for fuldt manuel fokusering
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En lysstærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse.
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~

F3.5 EX IF HSM

Import: FoviTech AIS - www.fovitech.dk
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langt væk forsøger jeg at 'pursche' (snige) mig nærmere, hvis der er udsigt til gode
billeder. Står dyret frit og æder i f.eks. højt græs, kan det være en fordel at vide, hvor
ofte det kikker op. En tommelfingerregel er, at et vildt, ustresset rådyr 'sikrer' ca.
hvert 30. sekund. Derfor kan man snige sig frem, mens man langsomt tæller til 20,
for så at stå helt stille indtil dyret har kikket op. Hjortevildt ser detaljer og farver
dårligt, men er til gengæld meget opmærksomme på kontraster og bevægelser! Når
dyret æder videre, kan man forsigtigt fortsætte. J eg bruger altid et etbenet stativ. Det
trebenede synes jeg er for klodset. Det er ikke altid let at få stillet det op uden at
blive opdaget, og hvis dyrene bevæger sig - det gør de ofte - er det svært at skyde
netop når den rigtige chance byder sig. Efter at jeg har købt digitalkamera, bruger jeg
gerne 300mm.eren håndholdt; 400 ISO og blænde 2,8 giver fine arbejdsbetingelser!
J eg nyder stadig mine morgenture i Sverige, selvom vildtbestandende ikke
længere er så talstærke. Der skal arbejdes langt hårdere for de gode billeder, men det
gør bestemt ikke glæden mindre, når det en gang imellem lykkes. Omvendt 'peaker'
rådyrene her i Danmark netop nu. Visse steder er der så mange, at bestandene
begynder at kollapse, men indtil videre er mulighederne for at iagttage denne lille
smukke hjorteart større end nogensinde før.

Ved Fos og Li -naturen omkring Fosdalen.
Af Svend Møller Nielsen, Naturcenter Fosdalen.
128 sider. Pris Kr. 199,-

Bogens titel giver umiddelbar associationer til Norge. Men tag ikke fejl, det er ikke
den storslåede norske natur med brusende fosser og stejle lier, der her bliver
beskrevet. Det er en mere ydmyg, men ikke mindre betagende natur, som
forfatteren, fotografen og naturvejlederen Svend Møller Nielsen hermed har givet
en værdig placering i vores bevidsthed. Med stor indsigt, entusiasme og
fortællerglæde tager han os med på en lang række naturoplevelser i og omkring
Fosdalen i Han Herred.
Bogen beskriver landskabernes tilblivelse, de enkelte naturtyper og ikke mindst
områdets rige plante-, dyre- og fugleliv. Bogen, som er rigt illustreret med kort
og over 350 fotografier, henvender sig både til egnens beboere og til folk, der
kommer langvejs fra, og som gerne vil vide mere om dette vidunderlige stykke
Danmark.

Velkommen til år 10 i NFD regi
Af Klaus Bjerre/formand

Knap ti år er gået siden vi startede NFD, og samtidig har vi netop taget hul på et helt
specielt år set med NFD-briller. Ar 2005 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for bestyrelsen, og 2006 bliver på ingen måde mindre begivenhedsrigt. Man
kan sige at vi i år skal høste frugterne af ni års foreningsarbejde. Der skal ske mange
ting i år, idet vi synes at 10 år for en så lille forening bør fejres på behørig vis.
Vi lægger ud med en kombineret 10 års jubilæumsreception og bogudgivelse
fredag den 24. marts i Lægeforeningens festlokaler i København.
At NFD ville blive 10 år, var svært at gætte for 8-9 år siden, men hvis jeg var blevet
spurgt for 5 år siden, ville jeg ikke have været i tvivl. Jeg vil tillægge bestyrelsen en
stor del af æren for, at NFD har udviklet sig til den forening, den er idag. Nye mål
er hele tiden blevet sat - og nået - TAK for det og TAK for jeres stædighed, for uden
den var der ingen forening i dag.
Hvis der var nogen der havde sagt, at vi skulle udgive en foto bog når vi holdt
1O-årsjubilæum, ville de sikkert have fået et hovedrystende blik. Det havde været lige
så tåbeligt som at postulere, at vi næsten alle i 2006 ikke ville bruge ftlm men nogle
bitte små hukommelseskort til vores kameraer.
Men også det lykkedes selvom bestyrelsen til det sidste havde bange anelser omkring
projektets økonomi og frygtede at det hele måske ville glippe, selvom vi holdt
facaden til det sidste. Uden stor opbakning fra Aage V. Jensens Fonde var det dog
aldrig blevet til noget.
De sidste 9 år har på mange måder været epokegørende inden for fotografiets
verden. Foreningen blev grundlagt lige omkring det tidspunkt, hvor autofokus blev
hver mands eje. Det hele tog rigtigt fart for et par år siden, hvor de første digitale
SLR-kameraer kom på markedet, og man kan vist roligt sige at det digitale fotografi
i 2005 nærmest er eksploderet.
At det hele når vi snakker småbilledfotografering stor set er blevet digitaliseret,
har også betydet at vi har måttet omstille os i NFD. Lysbilledapparatet er blevet
suppleret med en lyskanon. Der var ganske vist mange tvivlere omkring det der med
digital billedvisning, men det holdt dog ikke bestyrelsen tilbage ret længe, idet vi
mente, at hvis vi ikke så hurtigt som muligt fik anskaffet en lyskanon, ville det dræbe
medlemsarrangementerne, da det helt klart er essentielt at kunne vise billeder i en
fotoforening.
Tak til alle medlemmer og til bestyrelsen for at vi er nået hertil ....
Velkommen til år 10
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fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal
Pr 1/1-2006 er vi 132 medlemmer i foreningen. Siden sidste blad er 4 meldt ud pga
restance og disse 5 er nye: Henrik Holm Brask, Kjeld Smed, Tommy Obitsø Hjort,
Michael Ole Jørgensen og Bjarne Reinhardt Eskelund - vi byder velkommen.

Italiensk foto bog #Europa Nature Portto/io 1"
Så er det ganske vist, den længe ventede bog fra Italien dukkede op kort før jul.
I denne første portefolio er der billeder med fra 7 europæiske naturfotoforeninger.
Ud over NFD er er billeder med fra Italien, Tyskland, Luxemborg, Ungarn og Polen.
NFD er flot repræsenteret med 11 fotografer: David Buchmann, Finn Olofsen, Ole
Banke, Niels Poul Dreyer, Jesper Plambech, Peter Glensback, Niels Thye, Wedigo
Ferchland, Kurt Engelhardt, Lars Madsen og Albert Steen Hansen.
De dygtige fotografer har hver fået et eksemplar af den flotte bog.
Bogen koster 28 Euro og kan købes via denne webadresse:
http://www.hfdistribuzione.it/libro.asp?Codice=OSPBB276
Interesserede kan kontakte formanden, der evt. vil gøre et samlet indkøb med rabat.

Aflysning!
Desværre måtte vi aflyse medlemsmødet i november på grund af arbejde og sygdom.
Håber ikke at der var nogle af jer der gik forgæves. Vi havde på bedste vis givet
besked pr. mail til de medlemmer vi har mailadresse til.
Gløgg - æbleskiver - billeder!
Til gengæld var der ingen af de 30 medlemmer der gik forgæves til den årlige
juleafslutning på Pilegården. Selvom der kom flere deltagere end der var bestilt gløgg
og æbleskiver til, var der rigeligt til alle.
Den lille tilbagevendende "fotodyst", hvor en tredjedel af de fremmødte havde
billeder med til, blev som sidste år vundet afJohn Larsen med et vidunderligt billede
af en svævende kærhøg over en sivskov. Anden og tredje pladsen gik henholdsvis til
Kristian Mainz og Lars Gejl.
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Ved Helgeå, EOS350D med EF300/2,8L og 800 ISO.

vinden ind ad spor og stier til alle de steder, hvor bilen ikke kan komme frem. Et par
mørke handsker og en 'elefanthue' eller lignende er godt til at udjævne den store
kontrast mellem lys nordeuropæisk hud og mørke omgivelser. Ser jeg dyr, der er for
17

RA W-filen det digitale negativ
Tekst og foto Klaus Bjerre

Elgtyr, Små land EOS5 med EF300/2,8L Provia JOOF kørt som 200 ISO.

meget stationære og tilbringer hele livet på et ret lille areal.
J eg anskaffede også to små bøger med tilhørende kasettebånd, 'Locka alg' og 'Locka
Rådjur'. Ved at efterligne hundyrenes brunstlyde med min egen stemme eller en
lokkepibe, kan tyre og bukke med lidt held lokkes ganske nær. Så nær, at teleobjektivet, der efterhånden hed 600mm. måtte suppleres med en 300mm. Senere endnu
blev det autofocus og en brugt 300 f2.8, der stadig er førstevalget til vildtfotografering. Brænviddeforlængelsen ved de nye digitalkameraer er her kun en fordeL
I dag tager jeg også mange billeder fra bilen. Dyrene er ikke bange for biler, der altid
følger vejene og kan høres på lang afstand. J eg plejer at slukke motoren, lige inden
jeg forsigtigt standser, ellers bliver billederne rystede af vibrationer fra motoren.
Kameraet støtter jeg på en lægde, jeg lægger mellem passagersædets ryglæn og
instrumentbrættet. Når jeg støtter her og på den nedrullede siderude (foret med et
stykke 'rørs kål' i skumplast), får jeg en to-punktstøtte, der giver større stabilitet end
selvet godt trebenstativ. Med en 300mm + 2x konverter har jeg taget knivskarpe
billeder helt ned til 1/4 sekund. J eg plejer at blænde et trin ned, når jeg bruger
konverteren, for at få billederne helt skarpe. Bilen giver fine billeder og mulighed for
at afsøge store områder, men man mister lidt af intimiteten og kan ikke følge det
enkelte dyr nær så godt. Derfor mikser jeg ofte. Kører lidt, parkerer og lister mod
16
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Der bruges ufatteligt meget tid på at diskutere antal megapixels, CMOS/CCD og
andre tekniske specifikationer i den genre.
Lige så meget eller måske endnu mere tid bruges på at diskutere om vi nu også kan
stole på, at de digitale billeder vi ser er ægte. En del har den holdning at når vi taler
om digitale billeder så er der nok en eller anden form for "snyd" med i billedet.
Hvad der undrer mig er, at jeg meget sjældent hører fotografer tale om/diskutere,
hvordan de får det maksimale ud af deres RAW fller.
Hvad nytter det at investere titusindvis af kroner i den allerbedste optik og lige så
meget i hightech proff kameraer, hvis man ikke evner at få det maksimale hevet ud
af sine RAW-flier.
Den gang vi alle brugte dias, var det meget lettere, idet kunsten da
udelukkende bestod i at holde udstyret stille og så ellers eksponere rigtigt. Resten
havde vi overhovedet ikke indflydelse på, det var udelukkende et spørgsmål om
fremkalderanstaltens formåen.
Den fotografiske verden ser ikke sådan ud længere. I dag er kvaliteten af det færdige
resultat, hvad enten det betragtes på en pc skærm eller ses som et printet billede, et
resultat af fotografens formåen og således ikke længere kun et udtryk for, hvor meget
udstyret har kostet.
Sagt med andre og måske lidt stødende ord - det er i dag faktisk nemmere at lave
dårlige billeder med dyrt ustyr, idet mere end halvdelen af billedets kvalitet skabes
i RAW konverteringen og i den efterfølgende billedbehandling. Modsat er det i dag
også muligt at skabe rigtigt gode billeder med ret ordinært udstyr, hvis man vel og
mærket har styr på sine billedbehandligsprogrammer.
Jeg ved godt at det kræver tid, meget tid, men er det ikke en hobby vi
brænder for? Internettet har svar på stort set alle de spørgsmål, vi sidder og brænder
inde med, hvis ikke kan man jo tage emnet op i NFD.
Det er ikke noget man sådan lige lærer fra den ene uge til den anden. Færdiguddannet bliver man aldrig, idet der hele tiden kommer nye programmer eller metoder til
at få mere ud af vores RAW fller. Det betyder at man hele tiden skal følge mere eller
mindre med i, hvad der rører sig i branchen.
Mange vil sikkert sige at det gider de ikke eller de har ikke tid til det - fair nok, men
så må de heller ikke forvente mirakler, da det kræver en aktiv indsats at være med
på den meget hurtigt kørende digitale vogn.
Igen med fare for at virke provokerende vil jeg påstå, at alt for mange har
den meget typiske danske holdning, der hedder at det "er godt nok". Har man den
holdning til sin hobby, en hobby man virkelig brænder for, ja så bliver billedkvalite5

Rødhals, Stubben København. Canon EDS 1D Mrk II, EF 4005,6 L + 1,4 x konverter.

ten ikke bedre, uanset hvor mange tusindvis af kroner man ofrer på fotoudstyret.
Denne holdning afspejler også det faktum at rigtigt mange kvier sig ved at bruge
penge på ordentligt software - jamen det er jo halvdelen af processen. Vores udstyr
består i dag af to dele, den vi bruger i felten til selve optagelsen og den vi anvender
til at finpolere vores billeder med hjemme i stuen.
Det er nødvendigt at vi har et dybtgående kendskab til begge dele, hvis vi vil have
et godt resultat.
J eg har en sjov lille detalje. Et nuværende medlem fortalte mig at et tidligere
medlem ikke mente at det længere kunne betale sig at være med i NFD, nu når det
var blevet så let at tage billeder med et digitalkamera. Intet er mere forkert, det er
måske nok blevet lettere i felten, men det er jo kun den halve sandhed., arbejdet skal
gøres færdigt bag pcskærmen, men det er her, mange springer over, hvor gærdet er
lavest.
Gode billeder består af gode motiver og godt håndværk, det er der vist ingen i vor
forening der vil benægte.
Artiklen efterfølges af en artikel i næste blad - RAW eller JPG?
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vildtets vaner og tilholdssteder var mangelfuld. J eg regnede for eksempel med" at
elgene - som de romantiske dyr jeg troede de var - måtte foretrække den gamle
granskov med mos, forvitrede vindfæller og maleriske klippeblokke. Når vi kørte
rundt stirrede jeg derfor intenst ind mellem træerne, hvor skoven var mørkest.
Udlejeren af huset, der boede nogle hundrede meter væk, så snart min spirende
interesse. Han var passioneret jæger. Hele entreen var fuld af udstoppede dyr og
gevirer, der vidnede om store oplevelser med de dyr, jeg higede sådan efter at
komme nær. Han tog mig med på nogle fantastiske safariture i bil. Vi 'listede'
omkring i skumringen ad småveje, spor og stier, der bestemt ikke alle var egnede til
bilkørsel. Dybt ind i skovene trængte vi frem, til steder som kun jægerne kendte.
Forbi kæmpe rydninger, langs moser og kær og - for vildtet - attraktive marker og
enge med saftigt græs eller kløver. Gennem de nedrullede bilruder indåndede vi den
kølige aftenluft og så dyrene i det begyndende tusmørke. Elgkøer med rustrøde
kalve, tyre med lodne bastgevirer, slanke rødpelsede rådyr, tjur, urfugl, grævling,
traner, snepper. Senere fik jeg et spejlreflekskamera, der hurtigt blev suppleret med
en brugt Novoflex 400mm, og nu fik jeg mine billeder. Hver morgen når vi var i
Sverige, var jeg oppe før solopgang og oplevede en fantastisk lykkefølelse, når jeg
cyklede ud ad de fugtige grusveje. Altid med det kildrende håb at netop i dag sker
miraklet. I dag møder jeg stortyren, ser rådyrene parre sig, får billede af den
ultrasjældne los, eller noget helt andet. Mirakler kan ikke forudses, men man kan
være på pletten og klar, når naturen byder på uventede oplevelser.
Et urfugleskjul på en gammel spilleplads blev også flittigt besøgt i de år. Midt
om natten gik turen op på den flere kvadratkilometer store højmose, til et par timers
ukomfortabel hvile (man skal være på plads to timer før solopgang) inden hjejlens
vemodige 'piiip' bebudede morgenens komme. Mangen aprilmorgen i bidende frost
blev det til, inden jeg fik nok af de efterhånden lidt ensartede billeder. Desuden har
alt godt - som bekendt - en ende og til min store forargelse og sorg er arbejdsomme
smålændinge i disse år ved at fylde det meste af mosen i plasticsække. Efterspørgslen
på smålandsk tørvemuld er stor, det sælges både under navnet spagnum og som
ingrediens i de fleste former for pottemuld. Den før så uberørte vildmark er på kort
tid forvandlet til et stort industriområde.
Snart tog jeg min hobby med hjem til København, hvor Dyrehaven og Amagers
naturområder blev flittigt besøgt. J eg opdagede at fotografiet gjorde det muligt at
følge det enkelte rådyr fra år til år og fra at være mere eller mindre tilfældige dyr, der
hoppede rundt, blev flere dyr på Vestamager og i Kongelunden pludselig gamle
kendinge. J eg lærte deres vaner og tilholdssteder at kende og oplevede pludselig en
intimitet, jeg ikke før havde følt. Med kameraet fulgte jeg bukkenes opsatsudvikling
fra år til år (råbukkens gevir kaldes en opsats). Jeg så de samme råer bringe det ene
sæt lam på benene efter det andet. I modsætning til de andre hjortearter er rådyrene
15

Rådyrfotografering
Tekst og foto Johannes Bojesen

Hoppende buk, Kongelunden Ca non Al med FD60014,5 Kodachrome 200.

Jeg blev som lille inviteret med en kammerat til et sommerhus i Rørvig. Vi to små
drenge på syv fik lov at gå alene til stranden; og hvis I er heldige, møder i en
kronhjort på vejen ... lød det! Lidt væk fra sommerhuset, nede af et spor, skulle en
bom passeres før vi kunne følge skovstien de sidste mørke meter til stranden. Og
ved bommen kom to råbukke pludselig springende tæt forbi os. Den ene nåede over
vejen, den anden mistede modet, stoppede midt i sit løb og stod et øjeblik som en
saltstøtte, inden den snurrede rundt og forsvandt mellem gyvel og fyrrebuske.
Afstanden var under ti meter og forbløffelsen stor; de var jo kun halv kronhjortestørrelse - der måtte være tale om 'unger'! Jeg husker ikke at have set rådyr før den
dag, og lige siden har de haft en særlig plads i mit hjerte.
Nogenlunde samtidig lejede mine forældre et sommerhus i Sverige, og til min
niårs fødselsdag fik jeg et Kodak Ektra kamera. Ambitionerne om at få billeder af
vildt var store, og der var navnlig mange elge i de år. Men selvom jeg altid havde
kameraet klar i baglommen, var resultaterne mildest talt svingende. Min viden om
14
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Et næsehorn til forskel - kommentar til Theo AI/ofs
Tekst: Ole Friis Larsen

Da jeg var helt ung, var det virkelig ~ekket at være professionel, og ordet er stadig
garant for kvalitet, når vi taler om 'professionelt udstyr' og ser på billeder, der oser
af 'prof' - vi vil helst være så tæt på de professionelle som overhovedet muligt. Det
var og er ikke særlig attraktivt 'kun' at være amatør, men jeg bliver nu mere og mere
stolt af at bruge det ord, der har sit afsæt i kærligheden. Der er eventyr, glæde
uafhængighed og etik i det begreb - at man færdes i naturen og fotograferer der af
kærlighed til emnet, fordi man kan li' det, man ser, som det er.
Det er netop det, Theo Aliofs artikel i NFD's medlemsblad nr. 38 handler
om.
Fotografiets historie er brolagt med eksempler på manipulation, hvor mennesker er
forsvundet fra billeder og ufoer er dukket op. Pressefotografer har klistret bolde ind
foran mål, hvor teknikken engang ikke kunne nå at registrere dem, og tror vi på, at
naturfotografer altid kun har retoucheret ridser og støv væk, eller er der mon også
i tidens løb forsvundet en irriterende grenstump og et forstyrrende græsstrå her og
der?
Det har altid været muligt at forfalske billeder, de er altid blevet det, og der vil sikkert
blive ved med at komme nye fotografer til, som er parate til at misbruge fotografiets
troværdighed af den ene eller den anden grund.
Photoshop og det digitale foto har raffineret de tekniske muligheder - og
gjort det sværere at afsløre falsknerier, men det har i bund og grund intet som helst
at gøre med etikken. Theo Aliofs eksempel med næsehornet er uetisk. Det er et
bedrag, der formentlig bliver gennemført mange gange hver dag, men forhåbentlig
netop ikke blandt mennesker, der fotograferer for at give deres glæde over naturen
videre.
Vores bedste reaktion må være, at det spørgsmål, som Theo Aliof stiller,
overhovedet ikke er relevant for medlemmer i NFD.
Det må være en selvfølge i direkte forlængelse af vores hensynsfulde færden i
naturen, at målet heller ikke helliger midlet hjemme ved computeren.
For mig er det derimod interessant at diskutere grænserne for 'almindeligt'
mørkekammerarbejde. Hvor meget går det an at bearbejde et billede i det digitale
mørkekammer, uden at der er tale om decideret forfalskning? Hvis jeg fotograferer
et stykke natur i flot, rødt morgenlys, skal jeg så bagefter acceptere kameraets version
af motivet? Må jeg ændre på farverne, så de bliver, som jeg synes, at jeg oplevede
dem? Må jeg, nu da jeg er i gang, lige give det røde lys et pif ekstra, så jeg får et rigtigt
vinderbillede?
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Fotoworkshop på Hallig Hooge i
Nationalpark Vadehavet.
21. - 23. april og 23. - 27. april 2006
Nordiske knortegæs og arktiske fugletræk
et samarbejde med Husumer Fototage.
Dyrk din hobby - vi vil fagligt r~dgive og vejlede dig.
Kom og nyd det fantastiske blik ud over den Slesvig-Holstenske Nationalpark Vadehavet.
Himlen forandrer sig konstant p~ den mest fantastiske m~de. Intet er færdigformet i
dette
skønne landskab. Livet p~ hal/igerne forandrer sig dag for dag. Ebbe og flod har den
altafgørende indflydelse p~ livet og naturen. At opleve for~rsstemningen i Vadehavet er
ogs~ at opleve enorme arktiske trækfuglesværme. I en kort periode raster op til 65.000
knortegæs p~ hal/igerne og den dertil hørende vade. Dertil kommer i tusindvis af andre
nordiske fugle. De er alle undervejs til den sibiriske iskyst for at yngle. Morgen og aften
oplever man et specielt skuespil, n~r fuglelivet v~gner eller g~r til ro, n~r solen st~r op
eller g~r ned osv.....
Du bor midt i Nationalparken, og vi er kun undervejs til fods... Nordsøkystens bedste
mulighed for at fotografere knortegæs. Der kan fotograferers analog eller med digitalkamera. Vi fremkalder dine dia-film p~ stedet, og vi scanner dine billeder, hvis du ønske
det.
Du kan ogs~ straks bearbejde dine digitale billeder. Det er ogs~ muligt at I~ne fotoudstyr
hos os. Et tilbud i slutningen af april hvert ~r.

Vores tilbud : 2 eller 4 overnatninger i pensionater i dobbeltværelser med etagen
wclbrusebad, (enkeltværelser er dog muligt), morgenmad, madpakke, aftensmad (4
retter), færgen fra SchLUttsiel, foredrag, guiding, diafilm.
Efter aftale stiller vi følgende til rådighed: Leica-fotografiapparat med ekstra optik, og
et Berlebach-Stativ. Referenter: Foto: Gerhard Paul, PC-bearbejdning: Dieter
Miihlenbruch, laboratorium: Wolfgang F.F.Secker, Gegenlicht, Husum, ornitologi og
lokalinformation: Siegmund Pfingsten.
Pris: 2 overnatninger (21. . 23. april 2006) fra 295,00 €, 4 overnatninger (23. - 27.
april 2006) fra 495,00 €
Enkeltværelse ekstra 10,00 € pr. nat
Ægtefældetilbud (eksklusivfotoværksted) henholdsvis 195,00 € og 395,00 €
6 overnatninger - pakketilbud fra 21. -27. april2006fra 745,00 €.
Henvendelse:
Naturerlebnisse & Fotografie
Siegmund Pfingsten, Flejnsburger Str. 13., -24963 Tarp, Tyskland
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NFDs hjemmeside i nyt design
Vi synes tiden var inde til at få foreningens hjemmeside designet om. Det
design I kender fra i dag har vi efterhånden brugt i mange år, og da vi jo er i et
jubilæumsår har vi besluttet at nu skulle det være.
Det nye design betyder samtidigt at formanden for lettet sin arbejdsbyrde. Ny
webmaster bliver Søren Koch fra Grenå. Søren er mere eller mindre blevet
headhuntet til opgaven af formanden, der "faldt" for designet på Sørens egen
hjemmeside.
Søren har snart været igang længe og han forventer at den nye side vil være i
luften omkring 1. marts.
Det er således også et oplagt tidspunkt for jer medlemmer til at skifte billederne i jeres personlige galleri ud med nye hvis I ønsker det.

Og er det manipulation at gengive et farvebillede i sort/hvid? Det er i hvert fald et
dramatisk indgreb i billedet.
Hvor meget må jeg i øvrigt ændre på naturen selv for at få mit billede? Hvis
jeg ikk.e må fjerne et græsstrå fra billedet hjemme ved computerskærmen, må jeg så
hell~r Ikke fjerne græsstrået, før jeg tager billedet? Og hvis jeg må fjerne græsstrået,
må Jeg så også fælde et træ, der står i vejen for mit motiv?

Jeg kender ikke svaret - og det gør andre sikkert heller ikke. Det er derfor,
jeg lytter til min samvittighed. Når det begynder at gøre ondt i hjertet, og jeg ikke
længere har lyst til at være ærlig om mit billede over for de fotografer, jeg gerne vil
være i selskab med, er jeg gået for vidt. Så enkelt er det.

Der vil være lidt ændringer med hensyn til krav om billede formater til det nye
galleri.
Kun billeder i originalt format kan accepteres. Det vil sige ingen kvadratiske,
runde eller trekantede billeder. Kun det originale format.
Billeder skal være klargjort til web i følgende størrelser. Højkant: 250 X 375 px
Horisontalt: 570 X 380 px og kvadratisk 380 x 380 px
Billeder optaget i andre formater som feks. Xpan bredformat vil naturligvis
også blive accepteret. for dette format gælder størrelsen 570 X 225px.
En anden ændring vil være at antallet af billeder skal kunne deles med 6. Det
vil sige at man kan vælge om man vil have vist 6 eller 12 billeder. Dette er for
at gøre galleriet mere overskueligt samt for at få det til at passe ind i det nye
design.

Camera Natura
·'Verdens smukkeste tidsskrift"

Billeder i de nye formater, tekster, annoncer til fotohylden mm. sendes
frem over til Søren Koch på nfd@mail.dk.
Søren opfordrer samtidigt alle til at sende billeder ind til Månedens Billede.
Det kan ikke være rigtigt at vi skal hive billederne ud af Jer, Det har ALDRIG
været nemmere at sende et billeder end det er nu her midt i den digitale
tidsalder.
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Årskonkurrencen 2005
Tekst Klaus Bjerre, foto Ole Banke

Årets dommer Bert Wirklund kommenterer kategori fugle.

I 2005 har vi givet års konkurrencen et tiltrængt brushup. At vi er gået ind i den
digitale æra viste sig mere end tydeligt i års konkurrencen. Ikke et eneste dias blev
sendt ind, alle billeder blev afleveret som ægte digitale billedfiler eller som scannede
dias. "Digitale" deltagerne skulle i år afleverer 2 filer pr billede en i 72 dpi til
dommeren og en i 300 dpi til udprintning.
Selve års konkurrencen blev i år præsenteret på en ny og meget præsentabel måde på
årsmødet. Først blev alle de indsendte billeder vist fordelt pr fotograf på lærred med
foreningens lyskanon. Efter en kort pause var det så Bert Wirklunds tur til at
kommentere alle de vindende billeder. Alle billeder dvs. nr 1, 2 og 3 i hver kategori,
fik hver nogle rigtigt [me og pædagoiske kommentaer med på vejen af Bert.
Som det ses af ovenstående billede, havde vi i år valgt at montere vinderbillederne
i passepartout med foreningens logo præget i guld. Det eneste der kunne være
bedre var gallerirummets størrelse, men OK så er der noget at stræbe efter i 2006.
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Galleriet betragtes fra alle vinkler.

Årets naturfotograf: Kristian Maintz - 11 point
Nr. 2 Søren Koch - 5 point
Nr. 3 Jesper Tønning og Jens Kristian Kjærgaard - 4 point
Årets Naturfoto. Søren Koch
Vi håber at disse nye tiltag vil gøre det mere attraktivt at deltage i konkurrencen
fremover. 18 fotografer havde indsendt billeder til konkurrencen, hvilket jeg
personligt synes er alt for få. Der må da være flere der gerne vil deltage - det vigtigste
er ikke at vinde men at deltage.
Dommeren til årskonkurrence 2006 kommer fra Tyskland og årets indsendelsesfrist
er 1. september, men mere onkring dette i næste blad..
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