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vanskeligevanskelige
Den

nøen blir blå og motivene alt 
for mørke, selv når bildene blir 
tatt på en lys og fl ott vinterdag. 

Hvorfor byr vinteren ofte på så vanske-
lige fotoforhold?
- Man kan fort bli blind på lyset om 
vinteren, sier Olav Storm.
Den erfarne fotografen leder fotokurs 
på Venabu, og deler et par tips før vi 
kursdeltakere skal i ilden. Eller kulden, 
for å være mer presis. Han er fullstendig 
klar over at mange synes snø og is gir 
vanskelige fotoforhold.
- Snø og store hvite fl ater kan lett lure 
lysmåleren og gi deg undereksponerte 
bilder, forklarer Storm til forsamlin-
gen som er i ferd med å spenne på seg 
skiutstyr.
- Prøv dere fram med fl ere eksponerings-

S

TIPS FOR VINTERFOTOGRAFEN• Snø og store hvite fl ater kan lure lysmåleren   og gi deg undereksponerte bilder • Sjekk histogrammet og bruk eksponerings -  kompensasjonen for å sørge for riktig    eksponering 
• Bruk et UV fi lter på objektivet for å beskytte,   - og for å kutte ned på blåstikket i ultra- fi olette lysforhold på vinterfjellet • Kulde gir batteriene kortere levetid - ha alltid   med ekstra 

• Har du lite strøm igjen - husk at skjermen er  den delen av kamera som bruker mest strøm • Kondens i kamera og på objektivet skyldes   raske temperatursvinginger - la kamera   tilvenne seg temperaturen gradvis når du går   fra en varm hytte til en kald vidde • Kondens inne i kamera og spesielt på   sensoren tar lang tid å bli kvitt • Ikke skift objektiv ute når det snør og blåser   samtidig - søk dekning i en stor jakke  eller sekk 
• Beskytt kamera med en kamerabag som er   lett å hente frem. Når blinkskuddet er der vil   du ikke ha kameraet i bunn av sekken! • Bruk stativ (med pigger) - så utvider du   muligheten for å fotografere om kvelden  og natten 

• Fotograferer du mye om vinteren og i kulde   - test ditt neste kamera med hansker på for  å fi nne ut om knappene er store nok 

vanskelige
vinteren

«Sannelig er det 
motiver, selv 
i snøstormen.»

TEKST: RUNAR LARSEN FOTO: RUNAR LARSEN OG OLAV STORM

Vinteren byr på ekstra utfordringer for 
amatørfotografen. Vi dro til Venabufjellet for å lære 

mer om fotografering på snøføre.

alternativer, er det siste rådet fra fotografen før vi vandrer ut av 
den fl otte fjellhytta, Venabu Fjellhotell ved Ringebu.
Ikledd varme klær og med konkrete oppgaver på blokka er vi 
klare for utfl ukt. Det er første dag på kurs i vinterfotografering. 
Snøen laver ned, og det er vanskelig å se noe som helst.
- Finner vi motiver her ute da? undrer en av kursdeltakerne 
med tydelig skepsis.
- Det fi nnes alltid motiver. Snøen byr på fl otte detaljer. Vinteren 
har faktisk et mer variert lys enn sommeren. Men du må skjerpe 
sansene litt ekstra, sier vår ledsager og instruktør.
Så vandrer vi inn i vinterlandet med kameraet rundt halsen.

HJEMMEKOSELIG. Fotograf Storm har ledet fotokurset på 
Venabu siden han selv var deltaker på det første arrangementet 
i 2002. Ekteparet Halldis Myhre Tvete og Lars Tvete driver 
fjellhotellet, og inviterer stadig til nye kurs. Fotografen med 
base i Oslo synes alltid det er stor stas å kjøre nordover til sitt 
andre hjem.
- Familien Tvete er selve symbolet på Venabu. Det første jeg 

lærte her oppe var at stedet er usedvan-
lig trivelig. Det blir som å komme hjem, 
også for dem som deltar på kurs for første 
gang, sier han.
Tilbake i skiløypa ligger en av kursdelta-
kerne langfl at med hodet nede i en vinter-
frossen busk. Makroobjektivet foreviger 
øyeblikkets stemning. Andre jobber 
iherdig med å fange følelsen av kulde 
– en utfordrende oppgave når fi ngrene 
er omtrent gjennomfrosne. Men samt-
lige er opptatt av å løse dagens oppgaver 
best mulig. Sannelig er det motiver selv 
i snøstormen…

VINTER: Det er ikke 
alltid like lett å ta gode 
bilder på vinterføre. 

FOTOKURS: Kurs-

deltakerne deler gode råd 

om fotografering.

KREATIV: - Snøen er som 
et hvitt lerret. Finn noe å 
sette på det, sier fotograf 
Olav Storm. 

VINTER: Selv den gråeste 
vinterdagen byr på spen-
nende motiv.



beskjærer, alt for å få det beste resultatet. Hver enkelt får et 
knippe bilder vist fram på storskjerm. Alle er med på evaluerin-
gen. Og alle får nye ideer, samt et realt påfyll med informasjon 
om både bildebehandling og selve fotograferingen. For ikke 
å glemme noe av Venabu Fjellhotells hovedattraksjoner - en 
fantastisk matservering.
- Mange kommer tilbake for å være med på fl ere kurs. Ikke for at 
de er spesielt tunglærte, men rett og slett for at dette er et hyggelig 
sted å være i en sosial sammenheng, avslutter Olav Storm.

Les mer om fotokurset på www.venabu.no

BLÅSE PÅ GNISTEN. – Mange fotografe-
rer etter prinsippet, eller skal vi si målet, om 
at minst ett av mange bilder må bli bra. Det 
henger ikke på greip. Derfor er det viktig 
å tenke over hva en gjør med kameraet. 
Min rolle blir å blåse på gnisten som folk 
har fra før, og øke en allerede eksisterende 
interesse, forklarer Olav Storm som selv er 
profesjonell reklamefotograf.
- For meg er begrepet ”knipsing” noe 
som foregår mellom to fingre og har 
ingenting med fotografering å gjøre.  
Bruk kamerasøkeren til å fi nne motiver. 
Det er mye bedre å ta litt fl ere ekspone-
ringer av samme motiv, for så å plukke 
ut det som fungerer aller best i ettertid. 
På vinterstid får planter og trær en helt 
annen form med rim og is. Den hvite 
snøen blir som et lerret; det gjelder bare 
å fi nne noe interessant å sette på det, 
smiler Storm.

SOSIALT KURS. Etter noen timer med 
prøving og feiling ute i felten, er det tid 
for å gå gjennom resultatet trygt inne i 
det varme fjellhotellet. Skjønt, hotellfø-
lelsen er minimal – vår lille gjeng med 
kursdeltakere er allerede som en del av 
inventaret å regne. Vi øker kontraster og 

TIPS OM UTSTYR
• Kameraprodusenter vil alltid komme med   nye modeller og nye fi nesser. Skal du    henge med på karusellen får du ikke    gjort annet å bytte utstyr • Valg av kamera er en personlig vurdering   av tekniske løsninger, utbyggingsmuligheter,   design og pris 

• Holder du deg til anerkjente merker er du   (stort sett) trygg på et lykkelig valg • Antall piksler er ikke det mest avgjørende   argument for et kameravalg. 8, 10 eller 12   Mp vil ikke gi store variasjoner i kvalitet ved   vanlig fotografering 
• Objektivets konstruksjon og skarphet,  sensorens registrering av lys og farge,   samt prosessorhastighet er viktige faktorer å  se nærmere på ved kjøp av nytt kamera • Kostbart utstyr gjør deg ikke til en bedre  fotograf - men kan kanskje gi deg større  inspirasjon og glede over et godt sluttresultat • Lær deg å utnytte de muligheter kameraet   ditt har ved bruk av manuelle innstillinger og   av kameraets råformat 

• Les bruksanvisningen!
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« Knipsing 
har ingenting med 
fotografering å 
gjøre.»

I FOKUS: Ivrige 
kursdeltakere jakter på 
motiv i snøen. - Mange 
kommer tilbake på nye 
kurs. Rett og slett for at 
det er veldig trivelig her 
oppe, sier kursleder 
Olav Storm.


