


Konkurrence Indlevering Papir-emne Digital-emne Bedømmelse

4.mdr. konkurrence 9. Januar i KFAK Action Frit 6. Februar 2023

RN Foto Papir 2 29. Januar i KFAK Frit Frit 7. Marts 2023

5.mdr. konkurrence 6. Februar 2023 Frit Lys i mørket 6. Marts 2023

RN Serier 6. Februar i KFAK Frit Frit 25. April 2023

Thorstensen 

konkurrrencen

6. marts 2023 Frit 25. april 2023

RN Fotomarathon 16. April 2023

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

Konkurrence-oversigt: 

Side 2

KFAK’s konkurrencer: Digitale filer højst 4096 pixels i bredde og 2160 pixels i højden. 
Papirbillederne max. 30x40 cm.  Serier min. 3 max 6 billeder. 

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

Højst 2 billeder i hver kategori, og max 4096 x 2160 pixels (Bredde/Højde) sendes til 

upload@kfak.dk inden kl. 24 på afleveringsdagen, gerne med jeres navn i 

bemærkningsfeltet, husk digital kopi også af papirbillederne. Evt. serier 3-6 billeder regnes 

som et billede til månedskonkurrencerne.  Billeder til de bundne emner skal være optaget 

EFTER 16. marts 2022.

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

Start med D/P-evt tal-medlemsnummer-titel#

D/P = D=Digital billede, P=papirbillede.

Evt. efterfulgt af tal – for at gøre filnavne forskellige. (f.eks. P1 og P2)

Ved serier dog A,B…..F (og S for samlebillede) (f.eks. DA, DB…..DS)

Medlemsnummer (SKAL med)

Titel. Er ikke nødvendigt og helst ikke alt for lang.

# kan sættes bagerst, hvis det ikke må komme på internettet. udelades.

Eksempel: D1-470-titel#

Venligst: lad være med at skrive i anden rækkefølge, og ikke egne tekster, underscore m.m

Send ALLE billederne i en enkelt sending og helst ikke i kataloger.  

Alle billeder skal være færdig-redigerede – efterfølgende indsendelser til en konkurrence –

nyredigerede eller flere, kan ikke forventes accepteret. 

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. 

mailto:upload@kfak.dk


Side 3

Arrangementer Side Billed-register Side

Duel KFAK & Momento 11 Anders Buch 

Kristensen

1

Fotomarathon 11 Carsten Linde 8

Fotorejse 13 Elsebeth Olsen 12

Fotos fra Hamborg-turen 4 Fine Holten 8 og 12

Fotos fra Indien 12 Hans-Henrik Holfelt 9

Fotos fra Vestbengalen 5 Henrik Boesen 15

Generalforsamling 9 Jørgen Klinkby 10

J.Surland & K.Vesterager 7 Klaus Bo 6

KFAK video 5 Morten Johnsen 15

Klaus Bo 6 Poul Jensen 5

Medlemmer viser fotos 4 Susanne Borras 11

Portrætfoto diskussion 13 Ulrich Jakobsson 13

Sommerafslutning 14

Tur Grøndalscentret 13 Konkurrencer Side/Aflevering

Tur Super kilen 16 Mdr. konkurrence 3 4 / slut

Tur til Dyrehaven 14 Mdr. konkurrence 4 5 / 4

Tur til Helsingborg 14 Mdr. konkurrence 5 7 / 5

Tur til Tivoli 14 Mdr. konkurrence 6 13 / 11

Vinterbilleder fra Thy 8 Thorstensen 

konkurrencen

11 / 7

Diverse Side Workshop Side

Grupper 16 Diskussion egne fotos 10

Kontakter 16 Kamerateknik 4

Portræt ude af huset 13

Print og passepartout 5

Redigering i Lightroom 7

Oversigt



Januar 2023
Mandag

2. Januar

INTET MØDE

 Onsdag

4. januar

kl. 19.00.

Workshop om basal kamerateknik v/Henrik Boserup

Jeg vil gennemgå de basale indstillinger på dit kamera, vi vil i denne 

workshop arbejde med forståelse af, blænde, tid og iso. Medbring Kamera, 

har du udfordringer med at overføre billeder fra kamera til computer må du 

gerne tage det kabel med der forbinder kamera og computer.

● Mandag

9. januar

Kl. 19.00.

Bedømmelse af 3. månedskonkurrence

En ekstern dommer, Jesper Plambech, gennemgår de 25 bedste billeder i 

hver kategori af de fotos, der blev indleveret den 5. december 2022.

Indlevering til 4. månedskonkurrence: 

Papirbilleder: Action

Digitale billeder: Frit emne-

● Mandag

16. januar

Kl. 19.00

Billeder fra fototuren til Hamborg i maj 2022

Deltagerne i turen vil vise deres billeder, som vil blive inddelt i temaer, der 

dækker dagene i Hamborg

Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 3. månedskonkurrence

Billederne vises og kommenteres af medlemmerne, med mindre autor ikke 

ønsker sit billede kommenteret.

● Mandag

23. januar

Kl. 19.00

Medlemmer viser billeder

Tre af vores medlemmer viser egne billeder og fortæller om, hvad fotografi 

betyder for dem. Medlemmerne er Ulla Sauerberg, Ann Kjærsgård Larsen og 

Henrik Boesen.

● Mandag

30. januar

Kl. 19.00

Rikke Hass Christensen: Rikke begyndte at fotografere da hun vandt et 

kamera i 2010. Efter et fotokursus i København, gik det stærkt. Hun 

assisterede Tom Lindboe (https://www.tomlindboe.com) når han lavede 

opgaver for forskellige magasiner. I 2013 rejste hun til London og arbejdede 

som assistent for upcoming fotografer og lavede sine egne projekter, som 

blev publiceret i forskellige online medier. Tilbage

i Danmark fik hun opgaver for Mærsk og Chanel.

Men mødet med den ”almindelige” kunde drænede

hende og hun vendte tilbage til et "almindeligt”

lønnet job.

Nu tager hun kun fotojobs hun synes er sjove og

skyder landskabsbilleder som hun sælger.

Indlevering til RNfoto/Papir 2 - se regler mv på

http://rnfotokonkurrence.dk
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Foto: Rikke Hass Christensen
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Februar 2023
 Onsdag

1. februar

kl. 19.00.

Workshop: Print og passepartout:

Lightrooms printfunktioner og klubbens to printere vil blive gennemgået. Tag 

en evt. billedfil med, som du gerne vil have printet.

Derudover vil der være mulighed for at lære at lave passepartout til et 

printetbillede (evt. det, du lige har printet eller et medbragt).

● Mandag

6-februar

Kl. 19.00.

Bedømmelse af 4. månedskonkurrence

En ekstern dommer, Birgit Tengberg, gennemgår de 25 bedste billeder i hver 

kategori af de fotos, der blev indleveret den 9. januar.

Indlevering til 5. månedskonkurrence

Papirbilleder: ”Frit emne”

Digitale billeder: ”Lys i mørket”

● Mandag

13. februar

Kl. 19.00

KFAK Video: 

Den første tirsdag i hver måned er der møde i KFAK’s videogruppe. 

Denne aften ser vi nogle videoklip taget med 360 graders videokamera, vi 

kigger på hvordan man kan bruge den del der hedder video, som er omfattet i 

næsten alle digitale kameraer og mobiltelefoner og der vil være en kort 

gennemgang af gratis versionen af “DaVinci Resolve”, som er det 

videoredigeringsprogram gruppen kigger på i øjeblikket.

Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 4. månedskonkurrence

Billederne vises og kommenteres af medlemmerne, med mindre autor ikke 

ønsker sit billede kommenteret.

● Mandag

20. februar

Kl. 19.00

Billeder fra Vestbengalen

Ulrich Jakobsson viser billeder og fortæller om fotorejse til Vestbengalen i det 

nordvestlige Indien i 2019. Rejsen var arrangeret af og for fotografer, og gav 

mulighed for at komme steder, hvor man normalt ikke kommer som turist. Vi 

besøgte bl.a. Darjeeling ved foden af Himalayabjergene, den lille bjergstat 

Sikkim, hvor man skal have speciel tilladelse til at komme ind, og storbyen 

Kolkata. Undervejs kørte vi både med den gamle smalsporede jernbane, som 

englænderne anlagde for at transportere the, og med nattog til Kolkata.

Foto: Poul Jensen
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● Mandag

27. 

februar

Kl. 19.00.

Klaus Bo – Døderitualer: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan man 

forholder til døden i andre kulturer?

Det har du nu chancen for at blive klogere på, når dokumentarfotografen Klaus 

Bo holder foredrag

Klaus Bo har i over 10 år rejst verden rundt og dokumenteret alverdens 

dødsritualer. Fra Madagaskar til Haiti over Grønland til Nepal har han på 15 

langvarige rejser udforsket vores forhold til døden på tværs af religion, etnicitet 

og landegrænser. I foredraget udfolder Klaus Bo sin indsamlede viden og 

fortæller vilde anekdoter fra sine rejser med døden som rejsekammerat. Alt 

sammen underbygget af hans nærværende og respektfulde billeder, som har 

været bragt af blandt andre National Geographic, New Philosopher Magazine, 

Stern Magazine med videre.

I de fleste kulturer er døden ikke det endelige. Det jordiske liv stopper måske, 

men døden er ikke slutningen. I mange kulturer tror man på et liv efter døden -

ofte forstået som at livet fortsætter på samme måde som her på jorden, blot et 

andet sted.

Link til podcast med Huxi Bach fra efteråret 2022, med Klaus Bo:

https://www.dr.dk/lyd/special-radio/ubegribeligt/ubegribeligt-26

Foto: Klaus Bo
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Marts 2023
 Onsdag

1. marts

kl. 19.00.

Billedredigering i Lightroom:

På workshoppen gennemgås de grundlæggende elementer og 

fremgangsmåder i Lightroom, som er et meget brugt og super godt 

billedredigeringsprogram.

Når man kan det grundlæggende kan man selv komme videre, og lave de 

billeder i den stil man ønsker.

Medbring evt. egen bærbar til workshoppen.

● Mandag

6. marts

Kl. 19.00.

Bedømmelse af 5. månedskonkurrence

En ekstern dommer, Claus Strøm Madsen, gennemgår de 25 bedste billeder i 

hver kategori af de fotos, der blev indleveret den 6. februar.

Indlevering til Thorstensen konkurrencen

Medlemmer, der har været medlem af KFAK i mindst 1 år, kan deltage i 

konkurrencen. Der skal indleveres 5 papirbilleder uden indbyrdes 

sammenhæng (altså ikke en serie). Se i øvrigt konkurrencereglerne på 

www.kfak.dk

Indlevering til RNfoto / Serier - se regler mv på http://rnfotokonkurrence.dk

 Tirsdag

7. marts

Bedømmelse RNFoto/Papir 2

Arrangeret af Køge Fotoklub - tid og sted oplyses senere af RNFoto

● Mandag

13. marts

Kl. 19.00

Jacob Surland og Karen Vesterager
Karen Vesterager og Jacob Surland er fuldtids 
kunstfotografer og arbejder oftest med 
bygningsportrætter eller byskabsbilleder og det er 
historien om bygningerne og stederne og deres 
kærlighed til dem, set igennem deres øjne, der bliver 
fortalt i billederne.
Karen og Jacob laver det 21. århundredes kunstfotos, 
men de står i høj grad på skuldrene af de gamle 
amerikanske pionérfotografer, som f.eks. Ansel
Adams, som sagde ”You don’t take a photograph, you
make it”.
I det 21. århundrede kan man meget mere, end man 
kunne i 1920’erne og det udnytter Karen og Jacob 
fuldt ud.
Karen og Jacob vil fortælle om deres fælles rejse til at 
blive kunstfotografer på fuld tid. Undervejs bliver der 
vist billeder af både “før og efter” redigering. Der 
bliver åbnet nogle Photoshop filer, så man kan se 
hvordan billederne bliver til.
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● Mandag

20. marts

Kl. 19.00.

Vinterbilleder fra Thy

En uge i februar 2022 forsøgte Lisbeth Larsen og Fine Holten at indfange 

stemninger fra Hanstholm til Thyborøn. Havets møde med moler og bunkers. 

Fiskernes redskabshuse og både. Bunkers skjult i klitterne. Surfere og 

vindmøller. Nogle billeder lykkedes og andre gjorde ikke – lysforhold, 

lukkertid, brug af nd filter og vejret spillede ind.

Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 5. månedskonkurrence

Billederne vises og kommenteres af medlemmerne, med mindre autor ikke 

ønsker sit billede kommenteret

Foto: Fine Holten

Foto: Jørgen Klinkby

Foto: Carsten Linde
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● Mandag

27. marts

Kl. 19.00.

KFAK’s ordinære generalforsamling:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Valg af formand og kasserer, når disse afgår

5. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

6. Valg af revisorer samt suppleant

7. Fastsættelse af budget og kontingentets størrelse

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt

Foto: Hans-Henrik Holfelt
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April 2023
 Mandag

3. april

kl. 19.00.

N.B. 

Bemærk

Workshop 

en 

mandag

Workshop - Billedediskussion med egne billeder

Medbring 5 billed-filer (opløsning som til månedskonkurrencer i .jpg uden 

navn/medlemsnr.)

Vi starter med et oplæg omhandlende billedkritik.

Vi deler os i grupper og diskuterer de medbragte billeder, uden at kende 

author.

Onsdag

5. april

INGEN WORKSHOP

Mandag

10. april

INTET MØDE

Indsendelse af billeder til fotoduellen med Momento

Send max 5 af jeres bedste billeder, som ikke før har været med i en duel med 

Momento. Bestyrelsen udtager billederne blandt de indsendte og nyere 

konkurrencebilleder.

Foto: Jørgen Klinkby
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 Søndag

16. april

Fotomarathon i Region Nord;

KFAK arrangerer fotomarathon for RNFotos medlemsklubber.

Vi starter og slutter i KFAKs lokaler, hvor emnerne for dagens fotomarathon

afsløres og bedømmelsen finder sted senere på dagen.

Kom med et tomt/formateret hukommelseskort og optag billederne i jpg. 

Dobbelteksponering og optagelse i både farve og S/H er tilladt.

Mere information om dagens program kommer senere.

● Mandag

17. april

Kl. 19.00.

Bedømmelse af Thorstensen konkurrencen

En ekstern dommer *) kommenterer alle samlinger á 5 billeder, som blev 

indleveret den 6. marts.   *) Dommer ikke fundet ved deadline. 

Indlevering til 6. månedskonkurrence

Papirbilleder: ”Modsætninger”

Digitale billeder: ”Frit emne”

● Mandag

24. april

Kl. 19.00

Fotoduel mellem KFAK og Momento,

En traditionsrig duel på digitale billeder. Hver klub medbringer 59 digitale 

billeder, der duellerer parvis. 

KFAK er arrangør og duellen afvikles i klublokalerne på Jagtvej.

● Tirsdag

25. april

Bedømmelse RNFoto/Serier

Arrangeret af Fotoakrobaterne - tid og sted oplyses senere af RNFoto

Foto: Susana Borras
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Maj 2023
Mandag

2. maj

INTET MØDE

● Mandag

1. maj

Kl. 19.00.

Billeder fra Indien

Fire af klubbens medlemmer: Elsebeth, Fine, Lise og Lisbeth tog til Indien i 

okt/nov 2022 for at fyre løs.

Det er der kommet mange billeder ud af og nogle af disse vil blive vist. Turen 

gik til delstaterne Rajasthan og Gujarat

Foto: Fine Holten

Foto: Elsebeth Olsen
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Onsdag

3. maj

Kl. 18.00

Workshop - Portrætfotografering ved naturligt lys

Portrætfotografering ved naturligt lys i anderledes omgivelser giver nogle 

muligheder for anderledes og spændende portrætbilleder.

Mødested oplyses senere.

● Mandag

8.  maj

Kl. 19.00.

Bedømmelse af 6. månedskonkurrence

En ekstern dommer *) gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de 

fotos, der blev indleveret den 17. april.

*) Dommer ikke fundet ved deadline. 

● Mandag

15. maj

Kl. 19.00

Portrætfoto: Indsend dine 3 bedste portrætfoto fra turen den 3. maj 

til upload@kfak.dk, så vil de blive vist frem og kommenteret i klubben.

Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 6. månedskonkurrence

Billederne vises og kommenteres af medlemmerne, med mindre autor ikke 

ønsker sit billede kommenteret.

 18.-21. 

maj

Fotorejse i Kristi Himmelfarts perioden.

Ved. Programmets trykning, er endelig mål for rejsen ikke afgjort endnu. 

● Mandag

22. maj

Kl. 18.00

Fototur til Grøndal MultiCenter

Et af Nordeuropas største idrætscentre med mere end 40 forskellige aktiviteter 

og mere end 3000 daglige brugere .KFAK har lavet aftaler med flere 

idrætsgrene om fotografering af deres aktiviteter.

Mandag

29. maj

2. pinsedag. Intet møde

Foto: Ulrich Jakobsson
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Juni 2023

Mandag 

5. juni

kl. 18.00

SOMMERAFSLUTNING:

Sommerafslutningen er årets hyggelige grillfest, hvor vi uddeler fotoklubbens 

vandrepokaler og andre præmier til de fotografer, der har gjort sig fortjent til at 

blive hædret.

Du skal selv medbringe dine egne bøffer, pølser, fisk e.l. til grillen.

Fotoklubben sørger for en varm grill og tilbehøret til et vellykket festmåltid.

Drikkevarer kan købes til normale klubpriser.

 Mandag

12. juni

Fototur til Helsingborg:

Vi mødes kl. 18.00 ved Forsea-færgerne i Helsingør. Turen til Helsingborg 

tager 20 minutter og prisen er 90 kr. t/r. Hinsidan kan vi bl.a. opleve udsigten 

fra det 35 m høje Kärnan, se Dunkers Kulturhus tegnet af Kim Utzon, besøge 

Tropical Beach med palmer, se på byudviklingen på havnen eller se om der er 

liv i gaderne.

Nærmere om mødetid og sted følger - måske er der interesse for at mødes 

tidligere end kl. 18.

 Mandag

19. Juni

Kl. 18.00

Fototur til Dyrehaven:

Vi mødes ved den røde port ved Klampenborg station. Herfra går vi til 

Ulvedalene, hvor der nok er

scene etc. Fra Det Kgl. Teaters friluftsforestilling ”Ragnarok”.

Derfra går vi tilbage til Bakken og finder et afslutningssted.

 Mandag

26. juni

Kl. 18.00

KFAK-sæsonafslutning i Tivoli

Traditionen tro slutter vi sæsonen af med et lille digitalt fotorally med 5

emner. Billederne skal være taget samme aften i Tivoli inden haven

lukker.

Vi mødes udenfor Tivolis hovedindgang på Vesterbrogade.

Kl. 20.30 mødes vi i Biergarten og ønsker hinanden god sommer.

Lise Holm-Pedersen leverer emnerne og er dommer ved bedømmelsen af 

Tivoli-konkurrencen til efteråret.

Programmet for efteråret udkommer, og uddeles til de fremmødte.
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Foto: Nils Hastrup

Foto: Henrik Boesen

Foto: Morten Johnsen
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August 2023
 Mandag

7. august

Kl. 18.00.

Fototur langs Superkilen på Nørrebro:

Vi mødes ved fotoklubben kl. 18.00 og fotograferer langs Superkilen til Den 

Røde Plads og den Den Sorte Plads..

Superkilen er Nørrebros byrum, ligger i Mimersgadekvarteret. Parken er opdelt 

i tre hovedområder: Den Røde-, den Sorte Plads og Den Grønne Park.

Henholdsvis: det moderne, urbane liv: café, musik og sport, det klassiske torv 

med springvand og bænke,  og park for picnics, sport og gåture med hunden.

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

Hjemmeside:

www.KFAK.dk

Billedsekretær

:Leif Linding

billedsekretaer@kfak.dk

Kasserer: 

Lisbeth Larsen

kasserer@kfak.dk

Program opdateret:  

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:

06-12-2022
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