
Uge 
nr. 

Dato for 
klubaftner 

  

1. halvår 2017 

1 4. januar Ud i det blå el. lign.  

2 11. januar Drøftelse af forårets program/Drøftelse af punkt 2.  

3 18. januar 
Ud i det blå el. lign/hjælp til print og udskæring af 
passepartout.  

4 25. januar 
Bedømmelse af 20 billeder fra Kalundborg Fotoklub 
Aflevering af årets billede.  

5 1. februar  Ud i det blå el. lign.  

6 8. februar 
Allan fortæller om hjemmesiden, hvordan uploader man 
billeder til galleri m.m.  

7 15. februar Ud i det blå el. lign.  

8 22. februar 
Generalforsamling (nærmere info udsendt i mail den 
17/1-17)  

9 1. marts Ud i det blå el. lign.  

10 8. marts  

11 15. marts Ud i det blå el. lign.  

12 22. marts Evt. nominering af årets billede.  

13 29. marts Ud i det blå el. lign.  

14 5. april  

15 12. april Ud i det blå el. lign.  

16 19. april  

17 26. april Ud i det blå el. lign.  

18 3. maj 
Portræt fotos ved Jan og Erling – foran bygningen ved 
klublokalet.  

19 10. maj 
Ud i det blå el. lign. Der er tulipanløb i Ribe hvis nogen 
har lyst.  

20 17. maj 
Møde: Programmet efterår 2017?  
Gurli har et oplæg.  

21 24. maj Ud i det blå el. lign.  

22 31. maj 

Planlægningsaften af efterårets program.  
Er man forhindret i at deltage, må man meget gerne 
sende forslag til emner til Henning Tokkesdal. Også hvis 
man gerne vil stå for et emne/oplæg en aften.  

23 7. juni Kl. 18.30 mødes vi på Nørholm Gods (Søren Staun) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 14. juni  

25 21. juni 

Sommer afslutning 
Tamburs Have  
Henning T og Erna står for planlægningen  

26 28. juni  



Månedens billede sendes til mb@vardefotoklub.dk inden den 25. i måneden. Der er ingen grænse 
for hvor nyt/gammelt billedet må være, det skal være i str. 1024.  
 
Vi er på en klubaften blevet enige om, at det med at bestyrelsen sætter ansvarlige på, ikke er den 
bedste løsning. Til gengæld var der stemning for, at man som medlem selv melder ind, om der er 
et emne man gerne ville fortælle om, samt hvilken aften der passer ind. Dette gøres til Vicki: 
Vicki.schultz.lorentzen@gmail.com  
 
Kig nedenstående liste med emner igennem, evt. gå sammen med en anden om et emne, og meld 
tilbage til mig hvilket emne man kunne tænke sig, og hvilken uge det kunne passe ind. Man må 
selvfølgelig også vælge et emne der ikke står på nedenstående liste, det står jer helt frit for. Når i 
melder uger tilbage må I gerne komme med et par stykker, da det så er lidt lettere for mig at passe 
sammen.  
 
 
Ugerne der gerne skulle dækkes med forskellige emner er: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24.  
 
De forskellige emner kunne være:  

o Vidvinkel 
o Sportsfoto 
o Timelaps 
o Billedbehandling 
o Billedanalyse, komposition og det gyldne snit 
o Nikon CLS 
o Canon TTL 
o HDR  
o Programer-bare knapper på kamera 
o Lowlight/natfoto 
o Makro 
o Landskabsfoto 
o Portræt i naturligt lys, studie 

 
 
Håber på tilbagemeldinger fra jer hurtigst muligt, så vi får et kanont fotoforår i Varde Fotoklub.  
 
På bestyrelsens vegne 
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