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Årskonkurrencen
Af Klaus Bjerre

Der er tre aktiviteter i NFD der binder os sammen på kryds og tværs af landsdelene.
Den primære er medlemsbladet der udkommer 4 gange om året, dernæst årsmødet
hvor vi alle får mulighed for at sætte ansigter på navnene og for at starte venskaber.
Den 3. aktivitet er Årskonkurrencen og den vil vi i bestyrelsen have ekstraordinært
meget fokus på i 2008.
Hvad er det så der skal ske med årskonkurrencen?
For det første vil vi gennem hele året forsøge at få så mange af jer til at deltage, jo
flere des bedre. Der er jo en meget federe fornemmelse at vinde en konkurrence med
100 deltagere end at vinde en hvor blot 25-30 har deltaget - tænk på det.
Vi kan allerede nu afsløre de 8 kategorier:
PATTEDYR - ANDRE DYR - INSEKTER - VÆKSTER - FORM &
DETALJE - LANDSKAB - FUGLE - FUGLE I ‘ACTION’
Ud over vandrepokal og plaketter vil der næste år også være rigtigt gode præmier til
den aktive naturfotograf.
Afstemningen vil næste år foregå som i år, ved at medlemmer stemmer via
hjemmesiden på de 3 bedste billeder i hver kategori. De 10 bedst placerede billeder
i hver kategori sendes videre til en ekstern dommer (et af de helt store navne i
europæisk naturfotografering) der vælger nummer 1, 2 og 3 i hver kategori.
Dommeren vil præsentere vinderne på årsmødet i samme stil som Klaus Nigge
gjorde i 2006 på Treldenæs.
Der er ingen tvivl om at vi har lært meget af dette års årskonkurrence. Netop
derfor har vi besluttet at sætte alle sejl til på, at årskonkurrencen skal være et af årets
absolutte højdepunkter..
Et yderligere incitament er at vi fra 2008 vil være med i IFWP (se næste side) og
derfor gerne vil vise de andre medlemslande, hvad vi står for her i Danmark..

fra bestyrelsen & redaktionen
Medlemstal pr 1. november 2007
Der er lidt udskiftning i medlemmerne i øjeblikket. Det aktuelle medlemstal er 157.
Nyt medlem: Kjeld Kofoed Hansen - vi siger velkommen til.
Samtidigt er der 10 medlemmer, der mere eller mindre frivilligt hat forladt
foreningen ved at undlade at betale kontigent.

Medlemsmøder
Medlemsmøde i København den 24. oktober
Næstformand Jens Rasmussen tog os med på en rejse til det nordlige Indien, hvor
Lis og han havde fotograferet natur og kultur. Turen og også aftenens højdepunkt
var billederne af tiger fra Korpet National Park.

NFD i IFWP naturfotografernes Champigons League.
For et par år siden blev medlemskab af IFWP - International Federation of Wildlife
Photography drøftet intenst i bestyrelsen. Vi besluttede den gang ,at det var for
tidligt at blive medlem.
Dels var økonomien ikke så god, og vi mente samtidigt ikke vi var i stand til at
afholde et internationalt møde for organisationens medlemslande.
Der er imidlertid løbet meget vand ud i åen siden og i dag er vors økonomi langt
bedre. Vi mener også at vi efter et par års medlemsskab vil være i stand til at
arrangere den årlige kongress for medlemmerne af IFWP.
Hvem er med i IWPF? I øjeblikket er 12 europæiske lande med i IFWP . Du kan
finde uddybende information om organisationen på www..ifwp.net.

Husk at det er NU du skal ud i naturen for at tage dine efterårsstormbilleder til
årskonkurrencen 2008.
I næste blad vil der komme yderligere information om næste Årskonkurrence og vi
vil løbende komme med opfordringer og information på hjemmesiden. Vi vil også
love jer at fremstille en meget udførlig vejledning i, hvordan I fremstiller billederne
i de rigtige størrelser.

Fotoudstillinen “Spor og reflektioner” med Kristian Mainz fotografier
kan ses på Danmarks Fotomuseum i Herning i perioden 19. januar til 2.
marts 2008. Udstillingen viser at alle oplevelser sætter spor, et aftryk i
bevistheden - en oplevelse i form og farver.

Det gode billede – den gode oplevelse
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Tekst Nelly Hansen og foto Hans Hansen

Det gode billede og den gode oplevelse følges ikke altid ad. Kun den gode oplevelse
er man sikker på, når man tager på fototur. Lørdag skulle vi tage det gode billede,
men det var ikke min dag.
Vi kørte først til Slettestrand. Det var overskyet og luften var tyk af sand og salt. Det
blev til et enkelt billede af marehalm, så vendte vi om for at finde et sted med læ.
I Svinkløv Klitplantage fandt vi en lysning og parkerede. Solen var efterhånden
kommet frem, og så var tiden inde til at tage det gode billede. Gode oplevelser var
der masser af. En times tid gik med at se på gravehvepsene. De havde travlt med at
finde forråd til deres afkom. En rovflue fik hovedet klippet af, så den var klar til at
blive slæbt ind i redehullet.
Pludselig landede en ådselgraver i en gran ved siden af mig. Ved nærmere eftersyn
kunne man se, at den var transportmidddel for adskillige røde mider. På stien havde
en skarnbasse travlt med at vende rundt på rævens ekskrementer. Store guldsmede
fløj om hovedet på mig, og en admiral lokkede mig på knæ flere gange. En tæge
havde gaflet en larve og kunne endda flyve med den på snabelen.
Jeg tog masser af billeder – men ikke det gode. Billederne med gravehvepsene blev
for rodede – solen gav genskær i ådselbillens dækvinger og miderne var utydelige, af
skarnbassen fik jeg et enkelt billede, som viste dens forehavende, men man kunne
ikke se hovedet, og billedet af tægen var uskarpt i den ene side.
Det gode billede fik jeg ikke, men en masse gode oplevelser.
Svampe var der ikke mange af, men en flot fluesvamp stod dog og pyntede midt i
lyngen.

Bedre billeder sådan
Digitalt Online Fotokursus
Et kursus i fotografering og
billedbehandling, samt opsætning
af workflow.
Lærer, naturfotograf Lars Gejl.
www.larsgejlfoto.dk

Torntæge Canon EOS 20d og Canon macro 100 mm.
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Det gode billede
med sand i ørerne
Tekst og foto Kurt Stæhr

Nå, vi kom ud af bilen med kameraerne over nakken og lige op for at se landskabet
fra toppen. Bulbjerg havde den dag det rette navn, for stormen buldrede løs på
"bjerget" og man skulle op på hurtige lukketider, for at kunne få en nogenlunde
urystet billede, vi opgav helt at benytte stativ.
Vi fortsatte ned på stranden,. Vinden peb om ørerne, sandet piskede mod
kinderne, vores ellers fine frisurer, blev forvandlet til det rene "Voodoo"hår.
Kameraerne fik vi sandblæst på trods af vi forsøgte at beskytte dem inde under
jakken, for kun lige at tage dem frem det korte øjeblik, hvor der skulle fotograferes.
Den dag i dag kan jeg stadig ryste sandkorn ud af min gamle D-70er, men sålænge
autofokusen knaser, så virker den vel.
Nå vi fik taget en masse billeder, men "det gode billede" blev det vel ikke helt
til. Men det er jo også det, der går det spændende at være naturfotograf, at man ikke
bare kan trykke på udløseren og "pling" så er det der.
Bortset fra det var det en god tur med en masse frisk luft, og det er da sundt
for både sjæl og legeme.

JULEGAVEN TIL FUGLEFOTOGRAFEN

Bulbjerg Nikon D70 Nikkor AF-S 18-200mm f/3-5-5,6.

Emnet på temafotograferingen ved Årsmødet var "Det gode billede". Jamen det er
da lige til at gå til eller ????
Hurtigt opstod spørgsmålet, hvad skulle vi fotografere og hvor skulle vi tage
hen ? Da det blæste en "pelikan" i det nordvestjyske, var vi 4 friske ungersvende fra
NFD Østjylland, der spekulerede på, hvor kunne vi få "det gode billede"?
Jamen det må jo være, hvor vejret er værst sådan en dag, og vi drog derfor tidlig
lørdag morgen fra Naturcenter Fosdalen til Bulbjerg.
Det var fint solskinsvejr hele vejen derud, ja lige til vi kom til Bulbjerg, hvor
en dyne af skyer lagde sig over området, men det er jo typisk dansk vejr.
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Med ler i hovedet og støv i øjnene
Tekst og foto Kristian Mainz

denne gang i en molergrav.
Efter at være blevet sat over Feggesund af den lille færge i stiv kuling og regnvejr,
kørte vi til molergravene ved Ejerslev. Det fine, fine ler støvede meget i blæsten,
men det var meget spændende at gå rundt og vende moler-knoldene, skille dem ad
for at se hvad der gemmer sig i mellem lagene – som at bladre i en bog, der ikke før
har været åbnet – og så er den 55 mio. år gammel!
Det kan kun anbefales, så hvis vejen falder forbi, så benyt muligheden for en
anderledes naturoplevelse i det menneskeskabte krater.

Moler Canon EOS 5D 100 mm macro f/ 2.8 USM .

I 2006 var Tim Kehoe og jeg på en ”tour de Nordjylland”. Vi lagde ud med en fed
koncert i Aalborg med John Fogerty, og da koncerten var slut, drønede vi direkte til
Fosdalen og rullede soveposerne ud i skovbrynet. Turen gik over Fosdalen, Vejlerne,
Bulbjerg, Hvidbjerg Klit, det nordlige Mors for at slutte på Klosterheden. Det blev
til 4 dage med masser af naturoplevelser, fotografi og vennesnak.
Et af de store højdepunkter var molerskrænterne på Mors. De farver og strukturer,
der gemmer sig i moleret var fantastiske. Prøv at se NFD-medlem John Ottesens
galleri og www. Her er der inspiration at hente, hvis man har hang til makro og
fossiler. Tak for det, John!
Moleret har så at sige ligget i mit baghoved lige siden – og hellere det end bare jord!
Da NFD-årsmødet i år lå i det nordjyske, og der var sat en formiddag af til
fotografering, var det jo oplagt at køre til Mors og fortsætte hvor vi slap sidste år –
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Söderbärke natten mellem den 24. og 25. april
Tekst og foto Albert Steen-Hansen

Ingen tvivl om, at muligheden for at opleve tjurens forunderlige parringsspil, ligger
højt på enhver fuglekikkers ønskeliste. Der var derfor heller ikke tvivl i mit sind, da
tre gæve vendelboere spurgte mig, om jeg havde lyst til en tur til Sverige for at se
Tjur. Da der samtidig åbnedes mulighed for at fotografere dem på spillepladsen, var
det et ekstra plus. Ikke siden midten af 1960’erne, hvor jeg fotograferede en
hormonforstyrret tjurhan, har jeg været på fotoafstand af hannen. Så store var
forventningerne, da jeg ved 17-tiden kravlede ind i det lave fotoskjul formet som en
halvcylinder. Langt nok til at ligge udstrakt, men for lavt til at sidde i bekvem stilling
for fotografering, hvis noget skulle vise sig. Men foreløbig var min opgave at berede
mig til natten.
Proviant og drikkevarer samt sovepose havde jeg selvfølgelig medbragt. Da
det først var tilladt at forlade skjulet næste dag ved 11-tiden, skulle ens nødtørft
forrettes i teltet. Hertil havde Tommy Persson, som var vores guide, og som tillige
ejede ikke mindre end fem skjul beregnet for fotografering af Tjur, tilpasset en
halvanden-litters colaflaske. På halsen havde han skåret et hul noget større en
flaskens originale hul. Vi var naturligvis ikke i tvivl om, at det store hul var tiltænkt
danskerne, og at det lille påfyldningshul var for svenskerne. Men midt på natten, da
kulden var trængt gennem sovepose, de varme klæder og helt ind i kroppen, kunne
selv en dansker mageligt have nøjedes med en flaske uden udboring.
Ved 22-tiden hørte jeg vingeslag. Var det den første han, som fandt nattesæde
på en gren i nærheden? Måske. Siden hørte jeg ikke flere fugle komme. Fra da af og
frem til morgengry var det kun lyden af vindens susen i de høje nåletræer, der holdt
mig med selskab. En vind, som hen på natten tiltog og fik de omgivende træer til at
svaje faretruende. Der var nu rigelig tid til at drømme om og håbe på et succesfuldt
møde med Nordens største hønsefugl.

for pladsen – en stor afrundet klippeblok dækket af nedslidt græs og andre urter.
Bevidst om, at der ingen garanti er for, at spillet netop finder sted på en gunstig
position for fotografering, frygtede jeg allerede, at skjulet var placeret forkert.
Men sådan gik det heldigvis ikke. For omsider bevægede han sig til min store
glæde langsomt og aristokratisk op på plateauet. Kameraet kom i stilling, men det var
endnu for mørkt til at tage billeder, selv om der blev skruet op på 1250 ISO. Neden
for spillepladsen indfandt der sig flere hanner, og bag mig kunne jeg hører, hvordan
kamphanerne tørnede sammen. Kongen - sådan kan vi vel kalde ham, der indfandt
sig først på spillepladsen tillod på intet tidspunkt andre hanner at optræde på arenaen.
Kl. 4:55 tog jeg det første billede. To hunner var pludselig landet 7-8 meter fra
skjulet ikke langt fra hannen. I parringsvillig stilling – helt nede på hælen med bugen
slæbende på skovbunden og vingerne sænket – placerede de sig foran ham, som om
de ville sige- tag mig! En adfærd, der viser, at hunnen netop har udvalgt denne han
til at føre slægten videre.

En 6 timers forestilling
Ved 4- tiden vågnede jeg ved en lyd, der adskilte sig fra stormens susen. En buldren
i skovbunden på min venstre side, så kraftig, at jeg i første omgang troede, det var
en Elg, kom fra den første Tjur, der forlod sit nattesæde og landede i nærheden af
spillepladsen. Endnu kunne jeg kun se hovedet af ham, da han desværre gik neden

Nikon D100, Sigma 50-500 mm f /4 - 6,3 EX APO RF.

12

NFD – Årsmøde i Brovst 2007.
Tekst Jørgen Dam. Foto Helge Sørensen og Klaus Bjerre

Nikon D100, Sigma 50-500 mm f /4 - 6,3 EX APO RF.

Flere hunner kom til. Andre sad i træerne omkring mig. På et tidspunkt talte jeg op
til fem hunner, der pilede rundt på spillepladsen. Ved 6-tiden trængte de første
solstrejf ind mellem stammerne, og senere havde jeg held til at få et billede af en
parring. Det var tydeligt, at fuglene ikke ænsede min tilstedeværelse. Af og til landede
en høne på taget af skjulet, og en han, der prøvede at snige sig op på arenaen, gik
forbi mig i så lille afstand, at jeg virkelig fik set, hvad en kampberedt tjur signalerer.
Strittende strubefjer, et stort, sort øje med lysebrun iris, et halvmåneformet rødfarvet
felt over øjet samt et enormt, elfenbensfarvet, åbent næb, hvorfra tjurhanens
sælsomme lyde blev slynget ud mod modstanderen. Efter en vellykket parring fløj
nogle af hunnerne op i træerne og gav sig til at æde fyrrenåle. Siden giver de sig i kast
med redebygning og opfostring af ungerne. Men det er en helt anden historie.
Ved 10-tiden fandt jeg det forsvarligt at forlade skjulet. Men da var der endnu
tre hanner tilbage i træerne. Opskræmte fløj de buldrende gennem skoven. Præcis
som man plejer at se dem. Godt at blive strakt efter 6 timer i ubekvem stilling, halvt
siddende, halvt liggende, ofte med tilløb til krampe i benene, men hvad gør man ikke
for at opleve ”en af livets højtidsstunder” som Mäster Erik udtrykte det.

Det er synd at sige, at jeg færdes hjemmevant blandt fotografer – og da slet ikke
naturfotografer.Det at bevæge sig rundt i naturen er ikke noget nyt som sådan – men
altid med et tungt fotoudstyr på ryg og i armene, det er nyt for mig. Forholdsvis nyt.I
3 år nu har jeg ivrigt listet mig rundt på diverse habitater i nærheden af mit hjem i
evig jagt på de gode motiver – helst med fugl som hovedemne, og efterhånden er det
blevet til hovedindholdet i min verden.
Når man sådan lister rundt, hvor der er sandsynlighed for fugl på hukommelseskortet, kan det ikke undgås, at man træffer andre fugle- og naturelskende folk,
og det kan føre til interessante meningsudvekslinger og ikke mindst gode staldfiduser
til opsporing af vanskelige fugle.
Min interesse for fuglefotografering blev efterhånden af en sådan karakter,
at jeg fandt det relevant at søge medlemskab af NFD. Da der skulle være årsmøde
i Brovst, var det helt naturligt for mig at melde mig til dér – ikke mindst for at se og
møde nogle af de fornemme fotografer, hvis billeder man er stødt på flere steder
rundt om på internettet.
Og er man da så heldig, som jeg i denne situation, ligefrem at få tilbudt
kørelejlighed med foreningens formand, Klaus Bjerre, og kassereren Helge Sørensen,
så er man næsten ikke til at skyde igennem. Helge har jeg kendt et par år og kan takke
for mange gode råd om både ornitologi og ikke mindst fotografering. Klaus har jeg
ikke mødt før, men hans fuglebilleder har imponeret mig mange gange.
Er der noget man kan lære af, så er det at sidde på bagsædet i Helges terrængående
bil og lytte til hans og Klaus´s diskusioner om, hvordan de hver især kommer til de
fremragende resultater med dels kamera og dels billedbehandlingsprogrammerne på
computeren.
Årsmødet i Brovst skulle starte fredag den 7. sept. eftermiddag og slutte
søndag 9. sept. Formiddag, men vi ville køre allerede torsdag, så vi havde nogle timer
i felten inden mødets start dagen efter.
Imidlertid var det meldt en bairdsryle ud på Skagen, og det var mere end vi
tre kunne stå for, så vi rettede straks kursen direkte mod Skagen fyr, hvortil vi ankom
sidst på eftermiddagen. Bairdsrylen var på sin plads – og ikke nok med det! Den var
omgivet af masser af andre ryler – almindelig ryle, dværgryle, krumnæbbet ryle,
islandsk ryle, sandløber, rødben – hundreder var der på et ganske lille område, så det
var bare at sætte sig og skyde løs.
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Bairdsryle, Canon EOS 1D Mrk III, EF 500 4.0 L IS + 1,4x foto: Helge Sørensen
Hvor er rylen Helge? foto: Klaus Bjerre.

Klaus og jeg tog os af de mange ryler – Helge lagde sig på maven midt i et
oversvømmet område og koncentrerede sig udelukkende om bairdsrylen.
Vi blev ved rylerne til solen gik ned og tog det sidste fotolys med sig.
Dette var en aldeles ønskværdig start på vort Årsmøde i Brovst, og trods mange
billeder af skagenrylerne, blev vi enige om, at vi næste morgen ville fortsætte, hvor
vi slap.
Fredag startede vi som planlagt ved rylerne. Vejret perfekt til formålet og vi
havde dejlige timer inden turen så endelig gik til Naturcenter Fosdalen, Brovst.
Vi blev indlogeret på fælles værelse, hvilket viste sig ikke at volde synderligt ubehag
– jeg sov i hvert fald igennem – de to andre har været påfaldende tavse omkring
deres søvn eller mangel på samme.
Fredag eftermiddag opfyldte Klaus til fuldkommenhed sit hverv og sin pligt som
formand for foreningen.
Helge og jeg kørte til skestorkene i Vejlerne.
Fredag aften var der sammenkomst og snak efter en udmærket middag.
Lørdag stod på feltarbejde i grupper. Vejret var regnfuldt og ikke mindst blæsende
– rigtig blæsende.

Lørdag eftermiddag gik med redigering af billeder taget om formiddagen.
For mig var det spændende at følge diskussionerne mellem giganterne. Ikke mindst
når nogle kunne se uskarpheder på billeder, jeg vist aldrig havde set mere skarpe.
Og så testningen af de nye Canon Mark III. Her fik Klaus vist mere motion end
normalt.
Aftenens gennemgang af medbragte billeder var spændende, hvorimod jeg
synes visningen af samtlige billeder, der var sendt til konkurrencerne var ret
langtrukken.
Man må jo erkende, at der er noget ved det hele, men ikke det hele, der er noget ved.
En broget skare af entusiaster med forskellige interesser. Nogle foretrækker de rene
landskaber, andre blomster/planter, nogle dyr, andre kryb og kravl og så os
fugletosser. Hver især prægtige områder nært knyttet til hinanden, men vi rider jo på
hver sin kæphest. Men jeg ville meget nødigt undvære samværet med nogen af
grupperne.
Her kunne jeg tænke mig, at man en anden gang brændte billederne ned på en CD
og lod den køre på et TV kontinuerligt, så enhver i en ledig stund kunne gå hen og
kikke, lige når det passede ham – og lige så tit han ønskede.
Præsentationen af vinderbillederne i konkurrencerne var helt OK, og udgangen af det
16

hele er med til at gøre, at vi nok ikke lige med det samme glemmer dette års afgørelse.
Sådan noget er med til at cementere regelsættet og holde liv i den evige diskussion
og etik og andre finere forhold.
Søndagens afslutning skete igen i ordentligt vejr – og da vi endelig langt om
længe kom hjem til de vanlige græsgange og kødgryder meddeltes det, at der ganske
få kilometer fra Naturcenter, Fosdalen, Brovst var en tyknæbbet dværgryle meldt ud,
og at den faktisk havde været der nogle dage. Den ville vi da hjertens gerne have haft
med hjem på hukommelseskortet.
Nu er der så gået nogen tid efter mødet, og jeg må sige, at minderne der fra
er gode, og jeg håber, foreningen fortsætter nogenlunde i samme ånd, som den jeg
oplevede i Brovst.
Men endnu mere håber jeg, at om næste års møde bliver samme sted, at mange flere
af de lokale medlemmer kan afse tid til at deltage. Ikke mindst fordi man der vil have
muligheden for at vriste nogle af jeres hemmeligheder ud af jer.

præget særligt meget af naturen – bortset fra vores kyster. Fotografen har fokuseret
på lidt af hvert under sin himmelflugt: højhusbyggeri, villakvarterer, motorvejsudfletninger, markpløjning, skove, kyster og så videre. Og man må lade Jan Kofod
Winther, at han er en dreven kompositør med veludviklet sans for skygger og lav
vintersol, det enkelte billede besidder i en enkel, præcis og knivskarp komposition en
egen skønhed og poesi – fint understøttet at Stoltzes tekster. Samtidig er billederne
af en høj teknisk standard, skarpe og klare. Det er med andre ord en fornøjelse at
bladre rundt i bogen, selv om nogle af motiverne er ret deprimerende. Det gælder
blandt andet forskellige billeder af granskove, hvad enten de står op eller er grundigt
lagt helt ned efter orkanen december 1999.

Himmelskud
Jan Kofod W inther: Himmelskud. Danmarksbilleder fra mit fly. Gyldendal 2007. 220
s., kr 299.
Af Ole Banke

Gennem mere end et kvart århundrede har luftfotografen Jan Kofod Winther
overfløjet det danske landskab med et manuelt 6x6 Hasselbladkamera i sit lille
Cessnafly. Det er der naturligvis kommet mange billeder ud af - heraf er 123 valgt
ud til bogen. Det skal tilføjes, at han altid er alene i flyet, for som han skriver i
forordet, så giver det ”den fulde frihed, den maksimale koncentration og den bedste
mulighed for at kunne arbejde med lige præcis den vinkel, det lys, den komposition
og den enkelhed, jeg ønsker.” Som naturfotograf kan jeg kun nikke anerkendende
til hans mantra – det er herligt at være alene med kameraet i naturen, så man kan
koncentrere sig hundrede procent om motivet.
Billederne er opdelt i 9 emner som for eksempel Øjeblikke, Meneskenes
boliger, Spor og Oprindelse. Hvert emne og billede er forsynet med tekster af
biologen og fotografen Michael Stoltze.
Billederne alle skarpe og præcise udsnit af det danske landskab, Kofod
Winther opfatter dem selv som portrætter af landskaberne. Jeg vil fremhæve, at det
er fine og præcise portrætter af Danmark i alle vejrtyper, det er forsvarligt at flyve i.
Samtidig vidner udvalget klart om, at vi bor i et kulturskabt land og ikke i et land

Dueodde i fugleperspektiv.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at fotografen for tiden udstiller 65 af sine billeder –
heraf nogle fra bogen - på Øregaard Museum, Ørehøj Alle 2, 2900 Hellerup, åbent
onsdag til søndag kl 14 -17. Udstillingen vises frem til den 13. januar.
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