
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KFAK Efterårsprogram 2022 



Konkurrence-oversigt: 

Konkurrence Indlevering Papir-emne Digital-emne Bedømmelse 

RNFoto/Papir 1 29.august 2022 hos 
KFAK 

  26. oktober 2022 

RNFoto/Digital Start 12.sept. 2022   21. november 2022 

RNFoto/Frederikssund 3. september 2022   Fotorally 

Digi-Cup 5.september 2022    

1.mdr.konkurrence 5.september 2022 Frit emne De små ting 3. oktober 2022 

2.mdr.konkurrence 3. oktober 2022 Tørst Frit emne 7. november 2022 

Seriekonkurrencen 7. november 2022 Frit emne Frit emne 5. december 

3.mdr.konkurrence 5. december 2022 Frit emne Vækst 9. januar 2023 

RNFoto/Papir 2 30. jan. 2023 hos 
KFAK 

  8. marts 2023 

4.mdr.konkurrence 9. januar 2023 Action Frit emne 6. februar 2023 

5.mdr.konkurrence 6. februar 2023 Frit emne Lys i mørket 6. marts 2023 

Thorstensen 
konkurencen 

6. marts 2023 Frit emne  17. april 2023 

RNFoto/Serier 6. marts 2023 hos 
KFAK 

  25. april 2023 

6.mdr.konkurrence 17. april 2023 Modsætninger Frit emne 8. maj 2023 

Vedr. KFAK’s regler henvises foruden nedenstående, til konkurrencereglerne på hjemmesiden. 

KFAK’s Digi-cup.  

Se reglerne på side 6 – under punktet for 5. september 2022.  

 

KFAK’s Månedskonkurrencer – Serie-konkurrence og Thorstensen Naturkonkurrence: 

● Billedfiler  sendes til upload@kfak.dk via WeTransfer. Senest kl. 24.00 skal de være modtaget. 

●  Formater: Papir max. 30x40 cm. Den digitale fil må max. være 4096 pixels i bredden og 2160 i højden. 

●  Antal: Der kan højst indsendes 2 billeder i hver kategori.  Serier (3-6 billeder), tæller som et billede.  

●  Optagelse: Billeder med bundne emner skal være optaget EFTER 16. marts 2022.  

●  Point: Der gives point til de 25 bedst placerede billeder i hver kategori + 1 point for at deltage pr. billede.  

●  Thorstensen konkurrencen: 5 papirbilleder som til mdr. konkurrencerne. Læs reglerne på hjemmesiden.  

●  Seriekonkurrencen:  Minimum 3 og maximum 6 billeder pr. serie, og 2 serier i hver kategori (papir, digital).  I må 

meget gerne lave et samlebillede (mærk det blot med et S i filnavnet). Indsender I ikke et samlebillede – betyder det:  

at I automatisk accepterer billedsekretærens opsætning af et samlebillede, som måske IKKE understøtter jeres ide 

med serien.  

Hjælp billedsekretæren med at navngive de digitale filer på følgende måde: 

Start med et D for digital konkurrence eller P papirkonkurrencen – må så gerne supplere med et nr.  fx 1 eller 2 – så filer 

uden titler har forskellige navne. 

Så en tankestreg, og medlemsnummeret, så evt. ny tankestreg og så titel, og endelig # hvis billedet IKKE må komme på 

internettet.  

Anden tekst som ”medlem”, ”nr”, underscore, eller kameraets automatiske filnavn m.m. – helst ikke, da billedsekretæren 

så blot skal sidde og redigere teksten, og send så gerne ALLE billeder både til digital og papir-konkurrencen samlet-da 

det også mindsker risikoen for fejl, og letter mit arbejde.  

 

Andre konkurrencer – fx. SDF og RegionNord. 

● reglerne afviger ofte fra dem i KFAK. Læs konkurrencens regler på de respektive hjemmesider. Links til SDF og RN 

findes på KFAK’s hjemmeside.  
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AUGUST 

 Mandag  

d. 1. August 
kl. 18.00 

Tur til Carlsbergbyen:  

Vi mødes ved elefanterne på Ny Carlsbergvej. 
Carlsbergbyen - engang øllets mekka - er nu en ny by i byen, præget af gamle fabriksbygninger og 
nyt byggeri - højt (meget højt) som lavt. Hvis man ynder byggepladser og kraner, er der stadig gang i 
byggeriet. Er man blevet træt af den moderne verden, kan man besøge en mindre “landsby” af 
hyggelige byggeforeningshuse ved siden af. 
 

 Mandag  

d. 8. August 

kl. 18.00 

Tur til Skaterbanen i Høje Tåstrup:  
Vi mødes på Høje Taastrup 
Stations Forhal kl. 18.00.  
Skaterbanen (angiveligt verdens 
længste på 1 km) forbinder 
stationen med City 2, og blev åbnet 
31. oktober 2021. Udover at være 
en skaterbane, er den også 
regnvandsopsamler, hvor den kan 
lede det overskydende vand ud i 
den omkring liggende park. Banen 
kan også bruges af løbehjuls-, cykel- 
og rulleskøjtebrugere. 
 
Link til TV2/Lorry om banens 
åbning: 
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/31-10-2021/1830/1830-31-okt-2021 
                                                                                                                                                  Foto: Ulrich Jakobsson 

 Indsendelse af Tivolibilleder: 
Indsend de 5 billeder, mærket T1, T2….T5 i henhold til emnerne der blev udleveret i Tivoli den 27. 
juni 2022. 
 

 Mandag 

d. 15. august 
kl. 18.00 

Mini foto-maraton: 

Mødested KFAKs lokaler, her udleveres de 3 opgaver, der skal løses og afleveres i klubben 
senest kl. 20.30.  
(Vores venner fra Momento inviteres også denne aften.) 
Bedømmelsen foregår i klubben umiddelbart efter afleveringen.  
Der skal afleveres 3 billeder, ét for hver opgave. Dobbelteksponering, S/H samt farvebilleder er 
tilladt. Billederne SKAL optages i .JPG. Reglerne for aflevering af billederne præciseres senere. 
Velkommen og god jagt. 
 

 Mandag 

d. 22. august 
kl. 13.00 NB! 

Tur til Saltholm: Et stykke enestående natur 10 km øst for Rådhuspladsen 
Vi mødes i Kastrup havn på kajkanten foran Restaurant Kastrup Strandpark afgang Kastrup havn 
kl. 13.00 så kom gerne i lidt god tid.  
Det første man møder efter ankomst på Saltholm er den gamle skole, Saltholm museum samt den 
nyistandsatte Holmegaard. Der er et udsigtstårn lige bag Holmegaarden, hvorfra der er et godt 
udsyn over den flade ø. Saltholm er særdeles rig på fugleliv, her er også en del græssende får og 
køer. Gummistøvler eller andet fornuftigt fodtøj er lige så vigtigt som kameraudstyr. Udover 
toilettet på Saltholm havn er der ingen faciliteter, så husk at tage lidt at drikke og spise med. Vi 
sejler retur fra Saltholm kl. 17.00. 
Denne tur kræver bindende tilmelding, der er kun 12 pladser på båden. Prisen er kr.367,- pr. person. 
Din tilmelding er registreret, når du har overført beløbet til Henrik Boserup på MobilePay 40833355 
Deadline for tilmelding er 22. juli 2022. 
www.saltholm.dk/fakta-om-saltholm 
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 Mandag 

d. 29. august 
kl. 19.00 

Aftenfotografering på Refshaleøen: - med stativ, lang lukkertid og iso 100  

 
Mødested: Refshalevej ved bus 2A’s stoppested før Refshalevej svinger til højre, men også 
fortsætter lige ud til den store B&W-hal. 
Solen går ned lidt over kl.  20, så der er mulighed for før og efter solnedgangsbilleder. Og måske 
billeder til 5. månedskonkurrences emne “Lys i mørket”. 
Fælleskørsel fra klubben kl. 18.15, hvis tilmelding er sket til Ove Lyngsie. 
Bus 2A kører bl.a. fra Christianshavns Torv.  
 

 

Foto: Henrik Boesen 

 

Foto:Inge Olander 
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                          September 
 

 Lørdag 

3. september 
kl.?? 

Frederikssund Fotoklub arrangerer fotorally: 
Invitation udsendes senere fra RNFoto 
 

Mandag 

5. september 
Kl. 19.00 

 

Digi-Cup: 
Den nye sæson starter med klubbens traditionelle og meget underholdende billed-cup med digitale 
billeder.  
Send max 2 digitale filer til upload@kfak.dk via WeTransfer.com senest kl. 16. med frit emne og i 
en opløsning og størrelse som til månedskonkurrenerne. Der indbetales for hvert billede 10 kr. i 
KONTANTER til en præmiepulje. 
Billederne konkurrerer parvis, og det bedste går videre til næste runde. Ved ulige antal i en runde, 
vælges et wildcard fra tidl. runde.  Autor til det allerbedste billede vinder præmiepuljen.  
NB! aflevering af billeder på konkurrence-aftenen fx. på USB-stik giver ofte lidt travlhed i sidste 
øjeblik, da alle filer skal døbes om, så - PLEASE - send dem venligst senest kl. 16.00.  
 

 Indlevering til 1. månedskonkurrence; 
Papirbilleder: Frit emne Digitalbilleder: De små ting 

HUSK også digital kopi af papirbillederne og at upload skal ske til upload@kfak.dk via WeTransfer, så 
de er modtaget hos billedsekretæren senest kl. 24 på afleveringsdagen. WeTransfer giver 
automatisk en kvittering, så afleverer man i sidste øjeblik, kan man ikke nå at reagere på manglende 
kvittering.  Papirbillederne afleveres i klubben senest kl. 21. Afleveringsregler se side 2 i dette 
program, eller på hjemmesiden under konkurrenceregler. 
HUSK format: Max 4096 pixels i bredden og 2160 i højden og format .jpg 
 
 

Foto: Fine Holten 
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 Onsdag 

7. september 
Kl. 19.00 

 

Det nye Lightroom workshop v/Henrik Boserup: 
Vi gennemgår nogle af de nye funktioner i den seneste Lightroom opdatering. 
Jeg redigerer gerne et par af mine egne billeder, men har du lyst til at, jeg bruger et af dine billeder, 
må du meget gerne sende det til:  Henrik Boserup på email : pilotsaid@gmail.com for yderligere 
oplysninger tlf. 40833355. 
 

Mandag 

12. september 
Kl. 19.00 

 

Bedømmelse af Tivolikonkurrencen og billeder fra forårets fototure; 
De indsendte billeder fra Tivolituren den 27. juni vises og bedømmes. 
 
Medlemmernes billeder fra forårets fototure vises. 
Turene var: 23/5 Vestre Kirkegård, 13/6 Mølleåen og Rådvad, 20/6 Roskilde 
Indsend 10 af jeres bedste billeder fra forårets ture inden kl. 16 til upload@kfak.dk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Judith Berendtsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        

Mandag 

19. september 
Kl. 19.00 

 

Jens Dresling - Fra lærling til anerkendt pressefotograf: 
Jens Dresling har arbejdet som pressefotograf siden 1979. Først på Helsingør Dagblad og siden 1984 
på Politiken. 
Som fotograf på en avis dækker man meget forskelligt: Politik, reportager fra ind- og udland, 112-
stof, portrætter og så sport – meget sport. Det er gennem årene blevet til syv OL og mange VM og 
EM i forskellige sportsgrene. 
Så forvent billeder af lidt af hvert, gode råd til et hurtigt workflow og røverhistorier fra det virkelige 
liv. 

 
Foto: Jens 
Dresling 
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Mandag 

26. september 
Kl. 19.00 

 

Fotobøger: 
Firmaet CEWE kommer på besøg.  
CEWEs repræsentant Per Linton, som holder CEWEs webinars, kommer og fortæller os om deres 
produkter samt om hvordan deres program til layout til bestilling af fotobøger fungerer. 
CEWE har et bredt udvalg i papirtyper samt bogformater. CEWE stod for print af vores 
jubilæumsskrift. 
https://www.cewe.dk/fotoprogram.html 
 

 

Foto Lisbeth Larsen 
 

 
Foto: Carsten Linde 
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                                Oktober 

Mandag 

3. oktober 
Kl. 19.00 
 

Bedømmelse af 1. månedskonkurrence: 
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos, der blev indleveret 
den 5. september 2022.  
Indlevering til 2. månedskonkurrence; 
Papirbilleder: Tørst Digitalbilleder: Frit emne 

Se afleveringsregler side 2, samt vejledning 5. september ved indlevering af billeder til 1. 
månedskonkurrence.  
 

 Onsdag 

5. oktober 
Kl. 19.00 

 

Workshop: Print og passepartout; 
Fine og Dorthe vil gennemgå printprocedurerne i Lightroom og hvordan klubbens to printere 
fungerer. Tag en billedfil med, som du godt kunne tænke dig at få printet. 
Derudover vil de, som ikke skal printe, kunne lære at lave passepartout. 
 

 Fredag til 

søndag 7.-9. 
oktober 

Fototræf i SDF: 
Foregår i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Foredrag og workshops. Udstilling af den Nationale mv.  
Mere information kommer fra SDF 
 

Mandag 

10. oktober 
Kl. 19.00 

Billeder fra efterårets fototure; 
Medlemmernes billeder fra efterårets fototure vises. 
Turene var til: 1/8 Carlsbergbyen, 8/8 Skaterbanen Høje Tåstrup, 22/8 Saltholm, 29/8 
Aftenfotografering. 
Indsend 10 af jeres bedste billeder inden kl. 16 via WeTransfer.com til upload@kfak. 
 
Intern bedømmelse af de ikke antagne billeder fra 1. månedskonkurrence: 
Billederne vises og er autor til stede enten i klubben eller på zoom, kan denne bede om at få 
billederne kommenteret af klubbens medlemmer. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Foto: Ove Lyngsie 
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Mandag 

17. oktober 

Kl. 19.00 

Jan Møller Hansen - billeder og fortællinger fra udstationeringer i Asien og Afrika 

 
Jan Møller Hansen er selvlært fotograf med interesse for socialdokumentarisk historiefortælling. 
Hans fotoarbejde er primært fra Bangladesh, Nepal og Sydsudan, hvor han var udstationeret for 
udenrigsministeriet og Folkekirkens Nødhjælp som diplomat og chef for et minerydningsprogram. 
Hans billeder og historier er fra 2007 til 2018.  

Jans billeder og historier handler om marginaliserede mennesker i slummen i Dhaka, transgenders, 
flygtninge, syreofre, teglværksarbejdere, skibsophugning, oprindelige folk i Himalaya og andre 
sociale emner. 

Under foredraget kommer vi bag om billederne og hører mere om det at være selvlært fotograf 
drevet af passionen om at opleve og udforske verden og dets kompleksitet gennem linsen og mødet 
med mennesker.     

Jan har vundet flere internationale priser for sit fotoarbejde og publiceret historier i internationale 
og lokale medier. Han har også lavet en fotobog i Nepal og haft flere mindre fotoudstillinger.  

Om fotografen: 
https://www.dodho.com/jan-moller-hansen-a-way-of-expression/ 
https://iso.500px.com/documentary-photographer-portrays-powerful-message-be-true-to-yourself/ 

Billeder: 
https://www.instagram.com/janmoellerhansen/ 
https://www.facebook.com/janmolhan/ 

 
Foto: Jan Møller Hansen 
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Mandag 

24. oktober 

Kl. 19.00 

Medlemmer viser egne billeder;  

Tre af vores medlemmer viser egne billeder og fortæller om, hvad fotografi betyder 
for dem. Medlemmerne er Hans Henrik Holfelt, Karin Kristensen og Marianne 
Ritschel. 
 

 Onsdag 

26. oktober 
Kl. 19.30 

Bedømmelse af RNFoto Papir 1 konkurrencen 
Arrangeret af Torstorp Fotoklub – mere om tidspunkt og sted senere. 
Der vil blive forsøgt fælleskørsel. 
 

Mandag 

31. oktober 
Kl. 19.00 

Staffan Lycke - dykker, 
fotoentusiast, hobbyornitolog 

Staffan er bosiddende i 
Helsingborg i Sverige og 
kaptajn i SAS. Staffan tager 
nogle vildt fascinerende 
undervandsbilleder fra 
spændende dyk rundt om i 
verden. Derudover er Staffan 
en dygtig fuglefotograf. Han 
fotograferer alle arter og 
størrelser, fra bittesmå 
kolibrier i Californien til 
kæmpestore havørne i Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Foto: Staffan Lycke 

  

     Foto: Lise Holm-Pedersen 
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                        November 
 Onsdag 

2. november 
Kl. 19.00 

 

Workshop Video 2 for stillfotografer:  
redigering - med Rasmus Nielsen 
Når videooptagelserne er i hus, består de af en hel række optagelsessekvenser, der skal klippes og 
redigeres for at lave en færdig video. Rasmus vil i aften vise, at det kan gøres ret enkelt, og at der 
findes flere gratis eller billige programmer på nettet, der kan løse opgaven. 

 

Mandag 

7. november 
Kl. 19.00 

Bedømmelse af 2. månedskonkurrence; 
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos der blev indleveret 
den 3. oktober 2022.  
 
Indlevering til seriekonkurrencen; 
Papirbilleder: Frit emne Digitalbilleder: Frit emne  
Se afleveringsregler side 2, samt vejledning 5. september ved indlevering af billeder til 1. 
månedskonkurrence. Tidligere antagne enkeltbilleder, kan ikke deltage i en serie.  
 

Mandag 

14. november 

Kl. 19.00 

Henrik og Aliki viser reportagebilleder;  

Fotografen flytter ind -Dokumentarfotografi 
Stærkt inspireret af Frederikke Brostrup, der besøgte os i foråret, vil KFAK medlemmer Aliki 
Skytte Pedersen samt Henrik Boserup vise deres billeder i denne genre. 
 
Intern bedømmelse af de ikke antagne billeder fra 2. månedskonkurrence: 
Billederne vises og er autor til stede enten i klubben eller på zoom, kan denne bede om at få 
billederne kommenteret af klubbens medlemmer. 
 
Indsendelse af billeder til fotoduel:  
Seneste indsendelse af billeder til fotoduellen mandag den 28. november.  
Send max 5 af jeres bedste billeder, som ikke før har været med i en duel med 
Fotoakrobaterne.  Bestyrelsen udtager billederne. 
 

 Mandag 

21. november 

Kl. 19.30 

Bedømmelse af RNFoto Digital konkurrencen: 
Arrangeret af Fotoklubben Kronborg – mere om tidspunkt og sted senere. 

Fælleskørsel forsøges arrangeret. 
 

Mandag 

28. november 

Kl. 19.00 

Fotoduel mod Fotoakrobaterne: 
Den traditionsrige duel på billeder, hvor hver 
klub medbringer 59 digitale billeder, der 
duellerer parvis. Den klub, der til sidst har 
vundet flest dueller, er vinder af årets fotoduel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Foto: Angel Castillo 
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                            December 
Mandag 

5. december 

Kl. 19.00 

Bedømmelse af seriekonkurrencen; 
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste serier i papir henholdsvis digitale, som blev indleveret 
den 7. november 2022.  
 
Indlevering til 3. månedskonkurrence: 
Papirbilleder: Frit emne, Digitalbilleder: Vækst 
Se afleveringsregler side 2, samt vejledning 5. september ved indlevering af billeder til 1. 
månedskonkurrence.  
 

Onsdag 

7. december 

Kl. 19.00 
 
(Ingen 
Workshop) 

Jenny E. Olsson 
Jenny har specialiseret sig i fotografi indenfor produkt, bolig og ejendomssektoren. Hun arbejder 
både i studie og “on location”. Jenny tager også nogle meget flotte portrætter samt rejsebilleder 
med et meget poetisk udtryk. Jenny besøger os fra Malmø, hvor hun er gået fra fuldtids stewardesse 
til professionel fotograf. 
www.jennyeolsson.com 

                                                     Begge foto: Jenny E. Olsson 

 

Mandag 

12. december 

Kl. 18.00 
 
Bemærk 
tidspunkt. 

 

Juleafslutning; 
Der serveres koldt bord med mange lækre 
retter. Din adgangsbillet er en af disse lækre 
retter, som du laver selv, eller endnu bedre 
laver sammen med andre fra fotoklubben.  
Aftal senest 5. december med Torben 
Uhrskov, hvad du kan bidrage med, så vi kan få 
sammensat en rigtig lækker julebuffet. 
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Foto: Poul Jensen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Foto: Leif Linding 
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Foto: Angel Castillo 
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                         Januar 2023 
Mandag 

9. januar 2023 

Kl. 19.00 

 

Bedømmelse af 3. månedskonkurrence; 
En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos, der blev indleveret 
den 5. december 2022.  
 
Indlevering til 4. månedskonkurrence; 
Papirbilleder: Action Digitalbilleder: Frit emne 
Se afleveringsregler side 2, samt vejledning 5. september ved indlevering af billeder til 1. 
månedskonkurrence.  

 

GRUPPER: 

Kaoz-gruppen: Kontaktperson: Nils Hastrup.  
Gruppen beskæftiger sig med fotografering, billedinspiration og dialog om billeder.  
Gruppen holder møde 4. onsdag i månederne august til maj. 

Tirsdagsgruppen: Kontaktperson: Henning Schjødt Petersen Tel 22740621 
Gruppen holder møde 2. tirsdag i måneden, kl. 19.30 
Med udgangspunkt i klubbens og andre konkurrencer ser vi på ide, komposition, redigering og udskrift af medlemmernes 
billeder. 

Søndagsgruppen: Kontaktperson: Fine Holten.  
Gruppens medlemmer skal senest søndag kl. 24 uploade et digitalt billede fra den forgangne uge. Gruppen diskuterer 
billederne fire gange om året. 
 

Kvindegruppen: Kontaktperson: Lise Holm-Petersen:  
Gruppen holder møde 2. onsdag i måneden, sædvanligvis kl. 19. Er åben for alle kvinder i KFAK. Formålet er gennem 

billeddiskussion af egne og andres fotos, at blive bedre /dygtigere fotografer.  

 

KONTAKTER 

Klublokaler: 
Jagtvej 11, st. th.  
2200 København N 

Formand: 
Henrik Boserup 
Tlf.: 40 83 33 55 
formand@kfak.dk 

Webmaster: 
Dorthe Dalby Nielsen  
webmaster@kfak.dk  
 
 

Kasserer:  
Lisbeth Larsen  
kasserer@kfak.dk 
 

Billedsekretær: 
Steen Meyer  
billedsekretaer@kfak.dk  
 

Hjemmeside: 
 
www.kfak.dk 

   Program opdateret:   13.juni 2022 
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