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Kære venner
Vi nærmer os hastigt afslutningen på forårssæsonen, men det 
betyder ikke at vi lukker helt ned for aktiviteterne. Ud over de 
igangværende konkurrencer vil der også blive et par fototure - 
se nedenfor.
Der kommer også snart en helt speciel fotoudfordring i form af 
en ekstraordinær konkurrence, som du får rigtig lang tid til at 
gruble over og til at udføre.
Bestyrelsen har også vedtaget at vi skal gentage vores minimara-
ton en lørdag i september. Det går ud på at tage en serie billeder 
med forudbestemte emner i et givet tidsrum og i den rigtige 
rækkefølge. Der er ikke mulighed for at efterbehandle billeder-
ne, så det gælder om at være kreativ og kunne styre sit kamera.
Men da det ikke altid skal være bestyrelsen som står for aktivi-
teterne, vil jeg bede om et par frivillige til at stå for planlægning 
og afvikling. Send mig et par ord hvis du er interesseret. Jeg skal 
nok være behjælpelig med at booke et passende lokale hos kom-
munen vi kan bruge som base.
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Husk at besøge vores hjemmeside 
www.hoersholmfotoklub.dk

Næste møder
Tirsdag den 24. maj kl. 19 har vi billedmøde. Emnet er ”ulige 
antal”. Se https://www.youtube.com/watch?v=n-1tq0FEBV4&in
dex=4&list=PLGEE7pGLuppTEjrviNCTwDHA00VsMzsAl for 
inspiration.  Medbring højst 10 billeder til emnet. De kan være 
gamle som nye. Desuden kigger vi på billeder fra den nys over-
stået konkurrence VENSKABER fra Nivaagaard.
Tirsdag den 14. juni kl. 19 er sidste møde i forårssæsonen. Vi 
starter aftenen med en lille udfordring og mødes ved Hørsholm 
Mølle, Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm kl. 19. Medbring kamera. 
Udfordringen går ud på at tage det bedste foto af eller ved møl-
len. Du kan efter mødet sende dit bedste bud til undertegnede. 
Så lægger vi dem på hjemmesiden og stemmer om det bedste 
resultat. Kl. 20 mødes vi ovre på Mariehøj Alle 66, hvor Egon 
vil bedømme vores konkurrence LEDENDE LINJER I LAND-
SKAB. Der er indkommet 31 forslag, så det tager nok en god 
times tid at gennemgå. Og så kan vi gå på sommerferie.
Tirsdag den 13. september er første møde efter sommerpau-
sen.

Interessegrupperne
Søndag den 29. maj kl. 11 skal vi en tur i Frederiksberg Have og 
fotografere. Separat invitation er udsendt den 20/4.
Søndag den 31. juli kl. 10 tager vi på fototur til Sletten Havn. 
Der kommer en invitation med detaljer snarest.
Billedbehandlingsgruppen har næste møde lørdag den 28. maj 
kl. 10-12 hos Kjeld på Lærkevænget 17 i Hørsholm. Vi behand-
ler emner som Image stacking og HDR som vi ikke nåede sidst. 
Tilmelding til Kjeld, men alle er meget velkomne.

Med venlig hilsen
Ib Fagerlund

Fotokonkurrencerne
Husk temakonkurrencen VEJEN. Der kan indsendes 3 billeder 
i digitalt format. Billederne skal være optaget efter den 10. maj. 
Størrelsen er maks. 1920 px. i bredden og maks. 1080 px. i høj-
den. Filstørrelse højst 2 MB og formatet JPG/sRGB. Der er afle-
vering senest den 13. september og Peter Borch vil bedømme de 
indsendte fotos den 11. oktober. 
DET FRI BILLEDE er næste gang i digitalt format. Der kan afle-
veres 1 foto og det skal indsendes til undertegnede senest den 8. 
september. Format som ovenstående. Vi stemmer om det bedste 
på mødet den 13. september.
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