
 

 

 

 

 

Frederikssund Fotorally, en klassiker i dansk fotografi, skabt af Frederikssund Fotoklub i 

august 1964, prøvede vi med stor succes at genoptage i 2021 i et samarbejde mellem 

Frederikssund og Halsnæs foto-klubber, samt Region Nord Foto. 

Og som tidligere afholdes fotorallyet i den første weekend i september, som i år bliver 

lørdag d. 3. september fra Kl. 10:00 til Kl. 13:00, med udgangspunkt i Frederikssund 

Fotoklubs lokaler i foreningscentret Pedersholm, Roskildevej 161 A, 3600 Frederikssund, 

og indenfor de 3 timer skal der optages billeder af de to opgaver, som bedømmeren har 

stillet. Dørene åbnes Kl. 9:00, hvor det er muligt at købe morgenkaffe og brød. 

Tro nu ikke at navnet Fotorally betyder: ”Fart og Tempo”, tværtimod! Der er sikkert ikke 

noget mere afslappende end at bruge 3 timer sammen med andre fotointeresserede i 

billedjagten på det perfekte motiv. 

Kl. 10:00 åbnes emnekuverten og dages emner afsløres og billedjagten kan begynde. 

Deltagerbeviser à 50,- Kr. købes på stedet, og alle kan deltage uanset medlemskab af en 

fotoklub eller ej, og ligegyldigt hvilket udstyr man bruger.  

Man kan selv vælge at printe sine billeder eller overlade det til fotohandleren, og 

billedformatet skal minimum være A4 (20 x 30 cm.) og maksimum 30 x 40 cm. og enten 

opklæbet på let støttekarton eller monteret i passepartout. 

Torsdag d. 15. september kl.19:30 vil vi i begge fotoklubber afholde en work-shop hvor vi 

kan hjælpe med opklæbning m.m. af billederne til en pris af 10,00 Kr. pr billede på 

adresserne: 

                      Frederikssund Fotoklub, Roskildevej 161, 3600 Frederikssund 

Halsnæs Fotoklub, Hans Futtrups Sti 1, 3300 Frederiksværk 

Efterfølgende skal billeder afleveres (et af hvert emne) til Frederikssund Fotoklub, senest 

torsdag d. 22. september Kl. 19:30, hvorefter bedømmeren udvælger de bedste billeder 

og præsenterer resultatet torsdag d. 13. oktober, hvor også præmierne uddeles. 

På gensyn til nogle spændende fotodage 

Frederikssund Fotoklub – Halsnæs Fotoklub – Region Nord Foto 
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