
Dansk Orienterings-Forbund    
Uddannelse 
 
 

 
Fotoworkshop ved Danish Spring 

 
 

Tid Lørdag d. 28. marts 2020. Klokken 09:00 – 17:00 
 
Mødested Nødebo/Gribskov  

 
Pris Det er gratis at deltage. Til gengæld håber vi, at du bagefter vil dele dine billeder 

med både din egen klub og Danish Spring  

 
Tilmelding Via O-service senest 21. marts 2020. Maximum 8 deltagere 
 
Kontakt Ved spørgsmål kontaktes DOF’s kommunikationskonsulent Erling Thisted på 

et@do-f.dk / 6133 6183 
 
Program for dagen 

Kl. 09.00 – Ankomst og velkomst – kort præsentationsrunde 

Kl. 09.20 – Introduktion til kamera, gode fotospots og planlægning af fotoarbejdet 

Kl. 12.00 – Afgang til skoven. Individuel eller gruppevis vejledning og fotografering  

Kl. 15.30 – Tilbage til stævnepladsen. Enkel billedredigering og publicering af billeder 

Kl. 16:45 – Fælles afslutning og tak for i dag! 

Endeligt program, mødested og praktiske oplysninger tilsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristen. 

 

Workshopbeskrivelse 
 
På workshoppen lærer du at bruge dit kamera på en god måde, når du skal tage billeder af 
orienteringsløbere og MTBO-ryttere. Du lærer også om hvilke steder i skoven, der giver de bedste 
billeder, hvordan du i Condes laver kort til fotograferne og hvordan fotoarbejdet kan planlægges 
med en gameplan ud fra fotoposterne, startlister og hvilke løbere du/i gerne vil fotografere 
(eksempelvis ungdoms- eller eliteklasser). Endelig afsætter vi også god tid til den praktiske del, 
hvor du får erfaring med sportsfotografering efter en fælles gameplan, under et intensivt stævne 
(Danish Spring mellemdistancen). Du lærer også om enkel billedredigering og at publicere dine 
billeder effektivt på stævnets Facebook-side. Workshoppen er både for dig, der fotograferer – eller 
måske videofilmer – og dig, der planlægger fotoarbejdet sammen med banelæggerne. 
 
Undervisere:  
Gunner Sie har igennem flere år stået for fotoindsatsen ved blandt andet WMOC 2018 og Danish 
Spring. Bent Hjarbo har mange års erfaring i at tage sportsfotos – deriblandt Fod-O og MTBO. 
 
Medbring: Dit kamera, eventuelt ekstrabatterier, hukommelseskort, computer til redigering og 
gerne en cykel. Stævnet byder på frokost, kaffe og kage i officialforplejning. 
 
Bemærk! Du kan ikke deltage i Danish Spring mellemdistancen samme dag, da du på kurset får 
indsigt i postplaceringer, bevæger dig i løbsterrænet mv. 
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