
 
 

 

Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland 

 
Kære medlem… 

Sommeren går på hæld og livet i fotoklubberne starter så småt op igen – Ikke bare efter en god 

sommerferie, men også efter en hel, eller delvis, Corona-nedlukning der har varet i næsten 

halvandet år…! 

Det er også for Region Nord en god nyhed… 

Jeg har fornøjelsen af, at være Regionens nye formand, efter at Claus Djervad, jo desværre måtte 

trække sig i foråret pga. sygdom… 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu engang, at takke Claus for det store arbejde han har lagt 

i regionen i de forløbne år…! Uden Claus’ store arbejde for at skaffe en ny billedsekretær, er det 

ikke sikkert at regionen havde eksisteret i dag – Det kan vi ikke takke ham nok for…! 

Snart mødes vi igen til bedømmelserne af vores 4 årlige konkurrencer – Ikke bare på en 

computerskærm, men i levende live – Vi kan faktisk se hinanden – Vi kan hilse på hinanden og 

snakke sammen – udveksle erfaringer og måske lige booke en foredragsholder til en klubaften 

eller en dommer til en intern konkurrence…! Det bliver dejligt…! 

Men vi nøjes ikke med de 4 årlige konkurrencer – Her i efteråret starter vi også et nyt, længe 

efterspurgt dommerkursus – Hver klub kan stille med 2 deltagere – Det er ganske gratis, eneste 

krav er, at de nye dommere også erklærer sig villige til at fungere som dommere efterfølgende…! 

Mange har også efterspurgt flere aktiviteter i Regionen og vi har derfor, i samarbejde med 

Frederikssund og Halsnæs fotoklubber, besluttet at genoplive det traditionsrige Frederikssund 

Fotorally…! Det løber af stablen lørdag d. 23. oktober kl. 10 fra Frederikssund FK’s lokaler, 

Roskildevej 161, 3600 Frederikssund…! Mere information om dette og en invitation er lige på 

trapperne, men reserver allerede nu dagen…! 

En anden ny ting vi også har i støbeskeen er aktivitetsgrupper på tværs af klubberne…! Vi tror der 

er mange fotografiske interesseområder der ikke har så stor opmærksomhed i klubberne – Måske 

fordi de ikke dyrkes af så mange i den enkelte klub, men i 30 klubber er der måske så mange der er 

interesserede, så der kan dannes et samarbejde mellem disse…? 

Et sådan område kunne måske være analogt fotografi…? Det tror vi og den første gruppe vi derfor 

forsøger at starte op er en gruppe for helt eller delvist analoge fotografer…! 

Gruppen bliver i starten ledet af Claus Strøm Madsen fra Prisme(82), Hillerød… 

Det vil I også komme til at høre mere om i en ikke al for fjern fremtid… 

Alt i alt, starter vi en ny spændende sæson i Region Nord – Vi glæder os til, at se jer til de 

kommende arrangementer… 

 

Venlig fotohilsen 

Peder Brødsted Pedersen 
Formand 

 


