
Det forventer vi af dig,  
når du gerne vil blive medlem af            
 
 
 

Et digitalt kamera (eller smartphone) 
Det er selvfølgelig et ”Must have”. 
Hvis du ikke har et kamera men kun en smartphone, så vil det 
være også muligt. 
Men vi anbefaler klart et kamera – det gør det meget mere enkelt 
og overskueligt for dig. 
 
 

 
Interesseret i fotografi 
Du skal brænde for og have det sjovt med at tage billeder. 
Fotografering er et så stort område, hvor man godt bliver suget ind. 
Og vi synes at det er så spændende – ligegyldigt, i hvilke retning 
man bevæger sig (fx kunst-, portræt-, landskabs-, action-, street- 
fotografi og meget mere). 
Vi ser det hele mere som en rejse – også ind i sig selv – der findes 
masser af udfordringer (nogle vil du få fra os i klubben). 
 

  



En vis social omgang 
Vi laver mange fælles arrangementer (se under vores ”Aktiviteter”). 
Derfor er det vigtigt, at du kan være og arbejde sammen med andre. 
Vi lægger meget vægt på et godt klima i klubben. 
Og du skal også tåle konstruktiv kritik – det er meget værdifuldt i 
vores øjne, fordi man så har muligheden for at udvikle sig. 
 

 
 

Bonus: et vist øje / syn 
Hver fotograf ser verden på hans egen måde, og det skal accepteres 
 af de andre. 
Vi sætter meget pris på det. 
Når du er begynder, så er det muligt, at du ikke har nogle ideer om, 
hvordan det næste billede skal se ud. 
Og det er helt normalt – vi har alle begyndt på et tidspunkt. 
Jo længere du øver dig, jo mere udvikler du din egen stil – og så 
bliver det rigtigt fedt! 
Pludselig leger du bare mere med kameraet! 
Så kan det godt være efter et stykke tid, at du måske mister lidt af 
interessen i fotografering (der har vi næsten alle været!). 
Og hvad så? 
Lad dig inspirere på ny, afprøv en anden genre, en anden 
kamerateknik osv.!!! 
Du vil se, når du gør det, så vil du aldrig stoppe med denne 
spændende hobby. 
 


