Dystre udsigter
Tekst og foto: Kristian Mainz

fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal pr 1. april 2007
Vi fortsætter den store medlemstilgang og er nu 165 medlemmer.
Nye medlemmer:
Søren Jacobsen, Jørgen Dalsgaard, Daniel Boe Riisgaard Nielsen, Staffan Arvegård, Kai Jensen, Jens Henrik Christoffersen, Niels Peter Toft Christiansen, Leo
Jensen, Henry Jørgensen, Jørgen Dam, Lars Gabrielsen. Hanne Majlandt, Jes
Dietrich og Michale Fleischer. Vi byder dem alle velkommen.

Medlemsmøder i København

Engkarse, Canon EOS 20D, EF 100-400 mm 4,0 IS L.

Foråret er kommet tidligt – alt for tidligt. Bevares, det er dejligt med lyset,
blomsterne springer ud, fuglene bygger rede og bøgen er sprunget ud. Det skete
allerede ud den 29. marts.
I et lidt større perspektiv er det skræmmende at der hver eneste måned er
varmerekord. At de sidste 12 måneder er de varmeste, der nogensinde er målt. At
klimaændringerne er så vidt fremskredne at det nu er ved at gå op for politikerne
både her i landet og ude i den store verden.
Store klimamæssige omvæltninger ser ud til at blive en realitet inden for ganske få
årtier. En tredjedel af alle dyrearter vil forsvinde i løbet af de næste 40-50 år.
Paradoksalt nok glædes vi jo hver dag over det, der sker derude. Højsæsonen for
naturfotografer bliver forlænget – herligt; der er gode timer i massevis foran os.
Men måske skulle vi midt i rusen give lidt tid til eftertanke. Kan vi bidrage til at vi
alle får bremset tilstrækkeligt op og får nedsat CO2-udslippet med et ton eller to?
Ja, måske. Vores billeder kan være med til at alle får øjnene op for de naturværdier
vi trods alt har her i landet. Det er ikke kun industri, svinefabrikker, vindmølleparker,
motorveje og parcelhuskvarterer. I små lommer har vi hist og her værdifulde
naturområder.
Medlemstallet i vores forening er stigende og NFD-østjylland er nu en realitet. Det
tyder på en stigende interesse ikke bare for fotografi, men for naturfotografi.

På medlemsmødet i februar var 12 medlemmer mødt op til en aften med emnet
”billedet i fokus”, en aften hvor den enkelte fotograf skulle uddybe sit billedsyn.
Desværre havde kun 3 fotografer medbragt billeder, men vi fik alligevel en livlig
debat om de forskellige billeder.
På forårets sidste medlemsmøde i marts var der kun 7 medlemmer tilstede (vejret var
godt og der var fodboldlandskamp i tv), og de 6 havde medbragt billeder. Emnet var
denne gang ”anonym billedkritik”, men helt anonymt blev det dog ikke. Det gjorde
dog ikke noget, da der igen blev en livlig debat om de enkelte billeder under
fremvisningen. Der blev denne aften vist skønne billeder af blandt andet blå
anemone og billeder af ørne der kunne være Klaus Nigge værdig.

Nyt fra bestyrelsen
Som det fremgår andet sted i bladet blev der ved den ordinære generalforsamling
foretaget en vis udskiftning i bestyrelsen.
Det blev samtidig fra den dengang siddende bestyrelses side fremhævet, at det år der
var gået havde været et opslidende år med mange store arrangementer. Derfor håber
vi nu, at efter den succesrige opstart af NFD-nord og nu et NFD-østjylland (og
forhåbentlig en NFD-fyn), er det kræfter vi kan tære på ved kommende
NFD-arrangementer i disse landsdele.
Som der fremgår af aktivitetskalenderen bliver årsmødet 2007 på Naturcenter
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Fosdalen.
Den ordinære generalforsamling i 2008 har vi planer om at holde andet sted i landet
end i København og i 2008 eller 2009 har vi planer om at lave en fotofestival på et
dertil egnet sted i dronningeriget Danmark. Disse og måske andre arrangementer
kræver deltagelse af jer og ikke kun bestyrelsen.
Desuden har vi en ”makroudstilling” der i øjeblikket befinder sig i det nordjyske.
Den og en kommende udstilling med vinderbillederne fra de sidste årskonkurrencer
må jo også gerne vises landet over.
Så derfor kære NFD-medlemmer, kom med gode ideer og lad bestyrelsen høre fra
jer om jeres forhåbentlige medvirken til at få kommende arrangementer op at stå.

Nyt bestyrelsesmedlem Helge Sørensen
I forbindelse med at jeg indtræder i NFD’s bestyrelse
som kasserer, er jeg blevet opfordret til at skrive et
par ord om mig selv.
Jeg blev først medlem af NFD for et par år siden,
men allerede i 1997 var det tæt på, da jeg til et
”sneugle-træf” i Sydsjælland mødte nogle NFD’ere
som virkelig brændte for foreningen. Jeg er 40 år
gammel og har set på fugle siden barndommen, hvor
min bedstefar tog mig med på fugleture rundt omkring i Danmark. Jeg fik mit første spejlreflekskamera
og telelinse til min konfirmation. Indledende naturfotografering lærte jeg på et ungdomsskolekursus, hvor
en af 80’ernes dygtige danske naturfotografer (John
Sandberg) underviste. Mine motiver begrænser sig til fuglene, samt de enkelte større
dyr jeg støder på. Jeg ser fuglefotografering som en måde at dokumentere fuglenes
liv og adfærd på, og specielt har jeg en forkærlighed for ”action-fotos”.
Jeg har boet en del år i udlandet (Mexico, Canada og USA), og har udover at
fotografere en del i disse lande, også fået et fint netværk af internationale naturfotografer. Jeg deltager aktivt på flere af de internationale naturfoto-fora på internettet,
og føler at jeg der har lært rigtigt meget om den digitale side af min hobby. Selvom
min store drøm er, en dag at kunne leve af fotograferingen, så er det min interesse
for fuglene som driver værket.
I weekenderne fotograferer jeg mest rovfugle i mit nærområde, og meget gerne fra
skjul. Desværre er de fleste områder nær København efterhånden overrendte, så
derfor forsøger jeg at drage til mere øde egne i mine ferier. Sidste år var den store
oplevelse en tur med telt til Svalbard, og i år bliver det Island og Finmarken.
Privat bor jeg i Nordsjælland sammen med min kone og to børn. Jeg er uddannet
Cand.Merc i finansiering og regnskab, og arbejder til daglig som børsmægler i en
bank. Jeg har tidligere gennem flere år undervist i regnskab og bogføring på en
handelsskole, og føler således at jeg er godt rustet til at varetage hvervet som kasserer
i NFD.
Helge Sørensen/www.birdphotos.dk

Nyt bestyrelsesmedlem - Kristian Mainz.
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50-årig sønderjyde bosiddende i Virum nord for København.
Jeg er passioneret naturfotograf med hang til det eksperimenterende og kunstneriske fotografi. Jeg har fotograferet natur de sidste 35 år. De første mange år var
hovedsigtet at dokumentere fugle og planter. En lang
periode supplerede jeg mit herbarium med fotografier de røg i kassen i stedet for i pressen.
I de senere år er min hovedinteresse at lave billeder. De
fotografiske elementer såsom kontraster, konturer,
strukturer, farvetoner, flader og linier bliver vigtige i sig
selv - at kunne se og fastholde det sete i et billede. Det er
ikke motivet alene, der er afgørende for mig.
I relation til NFD mener jeg at foreningen skal formå at favne naturfotografer med
forskellige interesseområder. NFD skal udvikle sig i takt med sine medlemmer og
tiden i øvrigt.

Camera Natura
"Verdens smukkeste tidsskrift"

Kan købes hos:
Danm arks Fotom useum , Museum sgade 28 i Herning,
Naturbutikken, Vesterbrogade 128A, 1620 København V
Rejsebogladen Tranquebar,Borgergade 14, 1300 København K

NFD
Østjylland
erBanke
stiftet!
Nærmere
information: Ole
tlf. 35 42 72 95/oleb@nypost.dk

snakkede om at etablere en "lokalafdeling" af NFD. Vi besluttede at mødes først i
det nye år, og det har vi så gjort! Det er derfor med glæde, at vi nu kan informere om,
at NFD Østjylland har set dagens lys.
På et møde lørdag 10. marts 2007 mødtes 5 medlemmer af NFD i Hedensted
(mellem Vejle og Horsens) og enedes om at mødes lokalt i NFD-regi.
Foruden de fremmødte havde yderligere 7 medlemmer vist sig at være interesserede,
men de havde ikke mulighed for at møde op den pågældende dag. Efterfølgende er
der etableret kontakt til endnu et par stykker, så der nu er 16 på mailinglisten. Vi
håber naturligvis, at flere slutter sig til.

På mødet var der enighed om at mødes med henblik på, at:
•
•
•
•
•

blive bedre fotografer.
inspirere/"løfte hinanden" - men vi vil ikke være ens.
tage på fototure i "lokalområdet" (det at være en gruppe kan også give
adgang til steder man ellers ikke kan komme ind).
holde billedaftner, hvor vi viser vores billeder.
holde teknikaftner, hvor man kan blive klogere på den slags

Mødestedet vil indtil videre være i Hedensted - nærmere information følger senere.
Aktiviteter er programlagte frem til sommerferien 2007 - se hjemmesiden under
NFD Østjylland og i medlemsbladet.
Martin Berg (elseogmartin@get2net.dk) og Kurt Stæhr (kgs@post.tele.dk) vil være
tovholdere - kontakt i første omgang Martin, hvor andet ikke er nævnt.
På vegne af: Anders Lind-Hansen, Henrik Hougaard Larsen, Mogens Bøggild Kristensen,
Kurt Stæhr og Martin Berg
Bestyrelsen i København ønsker tillykke og glæder sig over at endnu en lokalforening
har set dagens lys. Mon de næste bliver fynboerne?
Vi opfordrer både nordjyder og østjyder til at holde tæt kontakt til bestyrelsen i
hovedstaden og I skal vide at vi altid er villige til at hjælpe på alle mulige leder,
såfremt det er muligt.
Klaus Bjerre - på vegne af bestyrelsen

Af Martin Berg

NFD i Hässleholm

På NFDs årsmøde 2006 på Trelde Næs var vi nogle stykker fra det østjyske, der

Tekst Ole Banke , foto Finn Olofsen
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I det tidlige forår blev NFD inviteret til naturfotofestival i Hässleholm af den skånske
fotogruppe Photo Natura. Festivalen fandt sted den 3. marts og Finn Olofsen og Ole
Banke fra bestyrelsen deltog og blev modtaget med åbne arme af Photo Naturas
bestyrelse og medlemmer. Det blev iden grad bemærket af arrangørerne, at der også
deltog et par danske naturfotografer. Arrangementet stod ’Hässleholms Kommun’
for sammen med den svenske naturbeskyttelsesforening. PN var inviteret med som
foredragsholder og stod for 5 ud af 7 foredrag. Alle foredrag var af høj klasse med
fine billeder. Foredragsdelen fandt sted i en pænt stor biograf, mens PN havde en fin
udstilling i et nærliggende lokale. Der var en alternativ udstilling i en vandrehal med
lokale fotografer. Der deltog mellem 200 og 300 der alle betalte 150 eller 300 kroner
(svenske) for deltagelsen inklusive frokost.
Kommunens repræsentant lagde op til, at dagens succes ville blive fulgt op med
lignende arrangementer fremover – og det blev NFD inviteret til at være med i
sammen med Photo Natura! Der bliver mulighed for både at vise flaget både med
udstilling og foredrag – mange af NFDs medlemmer færdes som bekendt også
hjemmevant i Skåne.

Det gode naturbillede!
Af Ole Banke

I sidste udgave af vores blad (nr. 43) skød Klaus Bjerre skråt fra hoften angående det
gode naturbillede. Klaus betegner selv sine synspunkter som meget firkantede, og her
vil jeg ikke modsige ham, men nogle af de øvrige synspunkter fortjener en
kommentar eller to.
Ja, hvad forstås der egentlig ved det gode naturbillede? Klaus brugte to konkrete
eksempler – begge fine og stærke billeder fra sidste årskonkurrence. Lars Gejls
billede: en flot komposition, skarpt og med gode (kraftige) farver. Efter min mening
mangler billedet kun én ting: mystikken – man aflæser eller afkoder det på et øjeblik:
Jamen det er jo en flot admiral der soler sig på en birkestamme. Det billede var blevet
vurderet til en tredje plads af dommer Klaus Nigge. Kristian Mainz’ billede var
derimod farvemæssigt ret ensformigt med sine forskellige nuancer i rødt. Men til
gengæld var der masser af mystik og poesi: Hvad er det for en sommerfugl, hvad har
den gang i og så videre? Det havde Klaus Nigge placeret på førstepladsen – han var
simpelthen faldet for mystikken og poesien i det meget personlige billede.
Men billeder som Kristians vinderbillede er ikke noget for Klaus. Han anbringer
dem i en kasse han kalder ”naturkommercialisme eller kunstneriske” – for mig at se
to begreber der ikke har meget med hinanden at gøre! Alene det stærkt værdiladede
ord ”naturkommercialisme” må kunne få enhver ærlig fotograf, med blot en smule
ambitioner, op i det røde felt. Ifølge Klaus er disse billeder ”bygget op over samme
læst. Få men stærkt mættede farver og tit enkle men usædvanlige motiver.” Jamen
hvorfor er Lars’ billede så ikke naturkommercielt? Det har stærke farver og et enkelt
og ret usædvanligt motiv. Kristians billede har mere douce monokrome farver og
mere dunkelt motiv. Der er noget der ikke rigtigt hænger sammen her. Men i
Klaus’optik gælder det om at tage billeder der ligner den rigtige natur så meget som
muligt, eller med andre ord den ægte vare – naturrealistiske billeder. For mig lyder
det nu som rigtig guldalderbilleder med skovsø, brølende kronhjorte og måske en
enkelt fasan, hvis man er til fjerkræ!
Det skal vel ikke lægges en fotograf til last, at vedkommende har øje for ”det enkle
men usædvanlige motiv”. Det må da være det som det drejer sig om, hvis man skal
have det gode billede med hjem. Det drejer sig jo netop ikke – som Klaus også
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skriver – om bevidstløst at tage et fotografi, men derimod at skabe et billede. Sagt i
al fortrolighed så forstår jeg ikke hvad han mener med, at hvis et billede fanger
blikket, så må det være kommercielt. Igen noget der ikke hænger sammen.
Jeg vil da tro, at de fleste af os både fotograferer for vores egen skyld og ”for at
tilfredsstille andre”. Personligt fotograferer jeg fordi jeg ikke kan lade være og fordi
jeg samtidig får nogle unikke oplevelser i naturen. Kan jeg så glæde andre med mine
billeder, hvad enten det sker gennem NFDs hjemmeside, diverse bøger og
tidsskrifter eller lignende, er det en ekstra gevinst for mig. Jeg finder ikke mine
billeder det mindste kommercielle!

Billedet i fokus – en replik og et indlæg i debatten
Tekst og foto: Kristian Mainz

Ja, det lykkedes så for Klaus Bjerre at få mig op af sofaen! Jeg synes det må være på
sin plads at reagere på hans artikel i februar nummeret af NFD-bladet.
Jeg har nogle få kommentarer til Klaus:
•
Jeg synes det er en mærkværdig værdiladet kategorisering: naturrealisme og
naturkommercialisme.
•
Jeg synes du skyder naturfotografer motiver i skoene, som du ikke har belæg
for.
•
Prøv at gå ind på foreningens hjemmeside og se billederne fra årskonkurrencen
2006 igennem – det store flertal af billeder befinder sig i ”den realistiske
kategori”.
•
Ved lejlighed synes jeg du skulle prøve at tage et modlysbillede i aftenlys – så vil
du opdage, at det røde lys faktisk kommer ude fra.
Og et forsøg på svar på de spørgsmål, Klaus stiller i sin artikel:
•
Det er din påstand at ”naturrealisme” er out og ”det kommercielle billedsyn”
er in. Jeg synes man ser en fantastisk mangfoldighed inden for naturfotografien
– det er inspirerende og motiverende og vil heldigvis medføre at naturfotografien udvikler sig. Det skyldes os fotografer og den løbende tekniske udvikling. Jeg
synes man kan kalde den ene stil for naturdokumentarisk og den anden for
naturfortolkende.
•
Hvad er der galt i at skildre naturen som du oplever den, som jeg oplever den,
som hver enkelt af os oplever den? Den samme situation, det samme sted, det
samme lys – hver fotograf vægter og skildrer oplevelserne forskelligt. I den
natur-dokumentariske stil udvælger man lige så bevidst som i den naturfortolkende stil hvad det er man vil vise/ udtrykke.
•
Om et motiv er ”søgt” handler vel lige så meget om betragteren som fotografen.
At udforske farver, former, strukturer og lys i naturen er meget berigende. Kan
man dertil omsætte ens oplevelser til billeder – ja så bliver det næsten ikke
bedre! Siger billedet en noget eller gør det ikke. Det må være det afgørende.

Lower Antelope Canyon'. EOS 20D, EF 17-35 mm/2,8 .

Og så til et forsøg på et bidrag til billeddiskusionen:
Den megen snak om teknik, som har stået på gennem de sidste par år, er vigtig og
nødvendig, for vi har jo et ønske om at lære af hinandens erfaringer og udveksle fif
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og gode ideer. Det er en del af formålet med at have en forening som NFD.
Samtidig er det lidt ufarligt at snakke teknik, da vi kun kommer til at snakke om
noget, der ligger uden for os selv. OK, vi har vores personlige præferencer m.h.t.
udstyr, filmvalg, programmer, processer, billedbehandling m.m. , men det er trods
alt noget, der som regel kan begrundes rationelt.
Anderledes forholder det sig når vi skal snakke om hvorvidt et godt billede nu også
er et godt billede. Det billede, der af fotografen selv bedømmes som perfekt, vil med
stor sandsynlighed blive bedømt anderledes af andre. Der findes efter min mening
ikke en facitliste for om et billede er godt eller ej. Det kommer udelukkende an på
øjnene, der ser – eller rettere den hjerne, der ser. Og det er jo som bekendt meget
subjektivt, hvad vores hjerner opfatter, indeholder og producerer.
Men alligevel er der som bekendt flere kriterier, teorier, regler og så videre om hvad
der skal til for at lave et perfekt billede. Idé, komposition, grafiske elementer, farver,
sammenhæng og kontekst – alt sammen indgår det i processen med at lave ”det gode
billede”.
Som i andre sammenhænge kan kriterier og teorier enten være en guide eller en
sandhed i sig selv. De kan fortolkes pragmatisk eller dogmatisk.
Efter min mening er det snærende at skulle holde sig til faste regler og derved få
båndlagt den kreative del af sit fotografiske virke.
Det særlige ved naturbilleder.
Naturen byder på uendelige muligheder for at lade sig påvirke mentalt. En tåget
efterårsdag alene ved en sø gør det muligt at få fat i melankolien. En sommerdag med
høj himmel og lærkesang sætter humøret flere grader op. En storm fra vest giver
huuuiiii en fed fornemmelse af at få blæst kalotten ren. En tidlig morgen med dug på
bukserne og et rådyr i skovbrynet skærper sanserne og samhørighedsfølelsen. Den
intense lykkefølelse ved at overvære en rovfugls elegante flugt.
Men hvad har det med ”det gode billede” at gøre? Ja, for mig at se er det hele
omdrejningspunktet: sammenkoblingen mellem følelse, teknisk kunnen og kreativitet.
At lade sig opsluge af den følelse som lokaliteten, vejret, situationen og motivet giver
én, og man har muligheden for at lave et godt billede.
Forberedelse/ processen
Umiddelbart kunne det så opfattes som om jeg mener at man bare ”skal være til

Bøgeblade, Canon EOS 20D Canon EF 100 mm macro 2,8.

stede” derude. Men nej, for som Lars Gejl siger på sin hjemmeside: ”jeg ved at held
er noget, der opstår, når man er godt forberedt”.
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Og forberedelsen er lang, men ikke trang. Den foregår så at sige hele tiden.
•
at træne sig i at se fotografisk
•
at søge viden om hvilke oplevelser, naturen byder på, på bestemte lokaliteter,
årstider, vejrforhold o.m.a.
•
lege med ideer til en billedserie eller et bestemt billede
•
at gøre sig visuelle, kreative forestillinger om billedet
•
de praktiske og mentale forberedelser
•
de konkrete lysforhold, når man befinder sig derude og den kreativitet man
udfolder i den anledning
•
valget af kameraindstillinger, objektivvalg, optageposition m.v.
•
fremkaldelse, analogt eller digitalt
•
billedbeskæring
•
præsentation
Hvordan spiller viden om naturen og årets gang ind på om man kan lave gode
billeder?
Ja, hvis man ikke ved hvor man skal begive sig hen, hvis man ikke ved hvornår man
kan forvente at se en bestemt, fugl, blomst eller begivenhed, bliver det alene
tilfældigheder og held, der bestemmer hvad man får fotograferet. Desuden giver det
en stor tilfredsstillelse at vide noget om det man ligger og stikker næsen og objektivet
i, sidder og venter på i timevis og glædes over.
De, for mig, vigtigste billedelementer
Når jeg ser andres naturbilleder, og når jeg laver mine egne, er det især grafiske
elementer, der fanger mig. Det drejer sig om konturer, strukturer, kontraster, linier
og flader.
•
Konturer eller silhuetter giver enkelhed i billedet og samtidig giver det
betragteren mulighed for selv at lægge betydning og tolkning ind i billedet.
Silhuetten afslører jo ikke hele sandheden om motivet/ motivdelen, - fantasien
får noget at arbejde med.
•
Strukturer har samme egenskab. De afslører egenskaber ved motivet og giver
en fornemmelse af motivets karakter og stoflighed.
•
Kontraster skaber spændinger i billedet. Kontraster kan være i forhold til
lys/ mørke, hårdhed/ blødhed, farver.
•
Linierne kan lede øjet på vej ind i og rundt i billedet. De kan også åbne
rummet, skabe ro eller uro.
•
Flader af farve eller gråtoner enten som baggrund eller billedelementer giver

ro, enkelhed, overgiver hovedmotivet til betragteren eller spiller den afgørende rolle og det egentlige motiv må slå igennem ved at spille op til fladen.
At se fotografisk, betyder for mig, at man træner sig i at omsætte det man ser, til
billeder:
•
At kunne separere forgrund fra baggrund og vise versa,
•
at kunne se og forestille sig effekter ved makro eller teleoptagelser,
•
at kunne se hvilke elementer der skal med – og hvilke, der ikke skal med
•
at kunne se grafiske linieforløb og elementer som strukturer og konturer
•
at kunne se farveforløb, -sammensætninger og -flader
I høj grad en kreativ proces og noget man skal arbejde med hele tiden.
På alle trin er teknisk indsigt, faktuel viden og kreativitet afgørende for det færdige
resultat. Men et billede bliver, efter min mening, ikke godt alene på baggrund af
teknisk indsigt, eller fordi man har stor viden om motivet, eller fordi man er kreativ.
Alle tre dele indgår
Men hvis man udelukkende følger gængse/ vedtagne regler, bliver det første offer
kreativiteten
Form og/ eller indhold
Når det drejer sig om naturfotografi er det en kendsgerning at form og indhold er
lige vigtige. Det kan være meget opløftende og berigende at fæste sig ved det konkret
naturvidenskabelige indhold i et billede. Lige så berigende og værdifuldt er det at
lægge vægt på det formmæssige og æstetiske i et godt naturbillede. Jeg mener ikke at
man kan skille form fra indhold. Jeg er enig med Klaus i, at det æstetiske er en
afgørende del af et godt naturbillede.
Poesi
Til slut vil jeg vove pelsen (eller fjerdragten) – og bringe poesien på banen:
Natur og kultur kobles sammen, når vi vælger at udtrykke vores oplevelser og tanker
gennem fotografi. Det kan gøres mere eller mindre poetisk alt efter temperament.
Det behøver ikke være ”pladderromantisk med mættede farver og softning”. Jeg
synes det er herligt at kunne udtrykke en følelse, en oplevelse, en stemning gennem
et billede. Det er sjovt, når et billede udvider den oplevelse det kan være at læse et
digt, høre en sang, se et abstrakt maleri eller et stykke smuk musik. Det er alt sammen
– også naturfotografiet – en måde hvorpå vi udtrykker os på. Et poetisk eller
naturfortolkende udtryk er lige så ægte som et naturdokumentarisk.

Hektisk sommer hos jordhumlerne
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I hele sommeren fløj de geschæftigt forbi os. Deres rede var i carporten, der

Om billedregler, kategorier og indsendelsesfrist se evt.
m edlem sblad nr. 43 feb. 2007 eller se seneste update på
www.nfd.dk
I år er det alle NFDs m edlem m er der skal være dom m ere i årskonkurrencen. Alle indsendte og godkendte billeder vil kom m e på hjem m esiden under:
”Stem i Årskonkurrence 2007”
NYT!! Dine billeder m å ikke tidligere have været offentliggjort eller
deltaget i konkurrencer i såvel nationalt som internationalt regi. Vi skal
se nye og friske billeder fra dig.
Jordhumle,

forneden hvor manglende puds havde skabt et lille hul i muren.
Allerførst prøvede jeg at fotografere disse jordhumler på de svingende blomstre af
havens krydderiplanter. Men så mente jeg at det måtte være nemmere (!) at fange
dem på deres indflyvningskorridor til boet. De benyttede sig vel altid den samme
rute? Allerede ved mine første forsøg bemærkede jeg at dette var et fejlskøn.
Målbevidst susede de små af disse pelsdyr ind til boet, mens de større ofte søgte lidt
rundt eller kom kravlende det sidste stykke. Enhver ny humleankomst – det kunne
høres få sekunder forinden, således at blitzen lige kunne kontrolleres osv. – blev til
en ny spændende udfordring. Ville jeg nu fange jordhumlen i flugt og ville dyret ligge
i makrolinsens rigtige skarphedszone (jeg kørte med en brændevidde på 200-300
mm)? På denne jagt kunne jeg altid straks slette mange billeder!
I de kommende dage efter mine optagelser begyndte mange tykke humlebier at tumle
ud af boet. De rullede rigtig rundt og nogle kunne næsten ikke flyve. Ved nærmere
iagttagelse kunne vi se at de var befængt med mange små mider. Åbenbart var det
absolut ikke sjovt for dem og ingen af dem kom nogensinde tilbage til boet igen. De
døde et eller andet sted på græsplanen. – Havde de forsøgt at redde reden idet de
prøvede at slæbe disse plageånder ud igen, eller ville disse parasitter bare blive hele
humlefolkets skæbne? I skrivende stund har jeg ikke noget svar endnu, men jeg
frygter det sidste.

System et giver m ulighed for at uploade op til 3 billeder i hver kategori,
og de vil kun blive godkendt af system et hvis de tekniske krav er
opfyldt.
Du vil få tilsendt en m ail m ed betingelserne for deltagelse, vejledning
i at uploade billeder sam t afstem ningsregler og vigtigst et ”password”
til brug ved både upload og afstem ning.
NB! Hvis du ikke m odtager denne m ail senest den 1. m aj, er det fordi
du ikke har oplyst en m ailadresse til foreningen, eller fordi den
registrerede m ailadresse ikke er gyldig. Hvis du vil deltage i årskonkurrencen eller afgive dine stem m er, skal du snarest kontakte foreningens
næstform and.
Inden billederne kan ses på hjem m esiden og der kan stem m es, vil
konkurrenceudvalget gennem se de indsendte billeder og sortere dem
fra, som ikke opfylder reglerne.
Du får kun én chance for at kunne stem m e. Det er system m æssigt
ikke m uligt at stem m e på egne billeder. Sidste frist for at stem m e
er 15.august
Det billede der opnår flest point bliver kåret som årets Naturfoto og den
fotograf der sam let opnår flest point bliver kåret som årets Danske
naturfotograf.
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