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Medlemmer af Esbjerg Fotoklub har været på en stor opgave som dommere i en stor norsk fotokonkurrence. Op mod 5.000 billeder deltog 
i konkurrencen. sa dommerne kom på arbejde i de fjorten dage, de havde til at finde vindeme i de i alt otte kategorier. Her er nogle af den 
lokale fotoklubs dommerne i gang med arbejdet. Foto Tue Sor•nstn 

Foton ø 
o 

rnemo ave 
Esbjerg Fotoklub 
dommer i stor norsk 
fotokonkurrence. 
Bedømte næsten 
5.000 billeder. 

Af Erik Haldan 

KULTUR: Ti medlemmer af 
Esbjerg Fotoklub har fået 
kigget på en del billeder på 
det seneste. Også flere end 
de - selv som fotonørder -
plejer at se. 

Forklaringen er en for
nem opgave. som Esbjerg 
fotoklub har fået af NSFF 
-Norsk Selskab For Foto-

grafi. S<>m den kun anclen 
loloklub l Danmark har Es
bjerg fotoklub nemlig væ
ret dommer i en af NSFF's 
to landsdækkende norske 
fotokonkurrencer. 

Det har været en stor 
opgave for Esbjerg Foto
klub, fortæller formanden 
Poul Helt. 

-Vi har modtaget op 
mod 5.000 billeder til be
dømmelse. De har været 
fordelt i seks kategorier for 
digitale bitleder og i to ka
tegorier for papirbiUeder, 
så vi fik bogstaveligt talt 
noget at se til i de fjorten 
dage, vi havde til opgaven. 
Ti af klubbens medlemmer 

var med som dommerne. 
Andre hjalp med praktiske 
ting i løbet af de to uger, 
som har været inspireren
de for os alle. forklarer 
Poul Helt. 

Højt niveau 
Esbjerg Fotoklub må Ikke 
oplyse navne på den nor
ske konkurrences vindere. 
Og heller ikke vise vinder
billeder. Det skal først ske 
i Norge, men Poul Helt vil 
gerne sige, at niveauet har 
været fint. 

- Naturligvis er alle bil
leder ikke lige gode, når 
man modtager knap 4.300 
digitale billeder og flere 

hundrede paplrbilleder. 
Men topniveauet, hvor 
vinderne skulle findes, var 
meget stærkt. Vi havde 
mange fine billeder at væl
ge imellem. Det var ikke 
en let opgave at sortere så 
hårdt. som vi skulle, siger 
Poul Helt. 

Formanden er meget 
Ulfreds med, at Esbjerg 
fotoklub fik opgaven som 
dommer i den norske 
landskonkurrence. Det 
er. så vidt han ved, b."Un 
sket for en enkelt anden 
dansk fotoklub tidligere -
fotoklubben Downstairs i 
København. 


