Referat fra Region Syds forårskonkurrence i
Maribo
Klubben var repræsenteret med 9 medlemmer til
aftenens afgørelse på Region Syd’s
forårskonkurrence som Maribo Fotoklub stod for.
Et fint arrangement i lokaler som var særdeles
velegnede til formålet og hvor billederne blev vist
og kommenteret på tavlen, men samtidig blev
projekteret op på et stort lærred, så vi alle kunne
følge bedre med, og se billederne endnu bedre.
Formand Lene fra Maribo Fotoklub bød
velkommen og takkede dommer René Keldmann
(tror jeg nok han hed – i hvert fald René), fordi
han både som dygtig fotograf og dygtig dommer
ville lægge vejen forbi, som han gjorde for 10 år
siden.
René fortalte at det havde været svært, at
niveauet var højt i alle kategorier, og at det havde
været svært men spændende at vælge de 10
serier, og de 20 S/H samt de 20 Farve, men valget
skulle jo foretages.
Vi deltog med mange billeder denne gang, men
niveauet var højt.
Tom kom hjem med diplom og en flot 5. plads for
sin serie med den gamle dør fra Sverige, og som
dommeren sagde følgende om: En spændende
serie af afskallet maling og andre strukturdetaljer,
flot farvetone i en serie som fremstod enkel med
god sammenhæng. Flot ”tilbagelænet”
farvetoning.
Jan en fik en 4. plads og et diplom for en serie
med regnvejrsbilleder som dommeren
formodede var en bilrude. Jan kunne bekræfte at
det var det, fra en Skoda, så fik vi det på plads.
Flot melankolsk, trist og sørgmodig
stemningsbeskrivelse – som kunne signalere en
dag hvor det hele bare er noget skidt og hvor hele
verden er imod mig.

Farve:
PH fik en 13.plads for et billede taget fra
cirkelbroen i på Islands Brygge over mod Den
sorte Diamant.
Dommer kommentar: Et arkitekturbillede af en
bro og bygninger med spændende linjer hvor
man virkelig kan se at fotografen har bevæget sig
for at få den helt rette komposition.
Formidling af arkitektur på et højt niveau.
Ole var repræsenteret af Maribo Fotoklub og fik
en flot 7. plads i S/H kategorien for en
skibskaptajn, som så ud til at have set mange
verdenshave og måske også flere Tuborg end den
han drak af.
Maribo og Næstved kom hjem med rigtigt mange
diplomer og medaljer, men også Vordingborg
kom på tavlen.
Hans Duggen fra Maribo Fotoklub fik en flot 1.
plads, diplom og guldmedalje for et spændende
landskabsbillede fra 1973, hvilket jo viser, at vi
sagtens kan gå i bagkataloget og lede efter
egnede billeder.
Personligt synes jeg det var en inspirerende
aften, ikke mindst fordi dommeren virkelig havde
sat sig ind i de enkelte motiver og kompositioner,
og på højt niveau fik formidlet de indtryk han
havde af de enkelte billeder.
Det kan godt være at vores resultat var lidt
magert, men vi er med, og det er dejligt at så
mange havde indleveret billeder denne gang, jeg
vil håbe det fortsætter sådan.
Og måske skulle vi overveje at lægge en
klubkonkurrence ind i efterårets program?
Næste møde er først om 14 dage, da torsdag i
næste uge er Kr. Himmelfarts dag.
Alle er til gengæld velkomne til ”En fotografisk
Brokade” på Marinestationen i Gedser.

Så når vi mødes den 6. juni er det for at se
billeder fra vores fototur den 11. maj til
Lekkende, Ugledige og Jungshoved.
Ha’ en god ”flyvedag”.
/ph

