
 

Det siger vores medlemmer om  
 
”Jeg har siden jeg var 14 (1994), været meget optaget af at lave film og 
video. Med tiden fandt jeg også hurtigt ud af, at fotografering også er et 
sprog, jeg kan tale. Og dette på trods af, at jeg er totalt blind på venstre 
øje og meget nærsynet (styrke minus 7,5) på højre.  
Nok netop grundet mit specielle syn, har jeg en naturlig evne og forståelse 
for (opmærksomt) at få øje på detaljer, lys, farver og æstetik.  
Og med min baggrund som autodidakt tv- & filmklipper, ser jeg også en 
stor fornøjelse i kunsten; at komponere et billede! 
Da jeg trådte ind i år 2018, besluttede jeg mig for at melde mig ind i 
Fotoklubben Kronborg.  
Dette valg er jeg utrolig glad for at jeg tog, da klubbens fotografiske 
medlemmer og vores mange spændende arrangementer, fototure og 
konkurrencer, gør det hele MEGET SJOVERE! 
Jeg er efterhånden blevet så glad for min hobby - og for det at leve den ud 
i klubbens regi, - at jeg endelig har investeret i mit eget spejlrefleks 
kamera (2019). 
Det er som en stor og spændende fotografisk dør der åbnes, hvor der i det 
uendelige visuelle rum, altid er noget nyt at lære!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
”Jeg er aldrig blevet så godt modtaget som i Fotoklubben Kronborg. 
I klubben er der en dejlig interesse for hinanden som mennesker ligesom 
vi er dedikerede i at lære nyt indenfor fotografering.  
Møderne er derfor en dejlig blanding af inspiration, teknik og dejlig 
samvær.”  

Kasper 

Lisbeth 



 
 
”Jeg meldte mig ind i Fotoklubben Kronborg i 2016. 
Årsagen var, at NU ville jeg dyrke min interesse for foto mere end blot at 
se og beundre andres billeder.  
Jeg ville selv kunne tage nogle fede billeder. 
Først og fremmest blev jeg imponeret over hvor mange utroligt fantastiske 
billeder, klubbens medlemmer tog. 
I de 2 år jeg har været medlem i klubben, har jeg fået en masse nye 
dejlige foto-venner, er blevet fotografisk udfordret og inspireret, og jeg har 
lært en masse.  
Faktisk er det klubbens ”skyld”, at jeg nu er midt i en 2-årig fotograf 
uddannelse, og er ved at gå i luften som portrætfotograf.” 
 
 
 
 
 
 
 
”Jeg blev medlem af Fotoklubben Kronborg i efteråret 2011. 
Jeg har været rigtig glad for mit medlemskab og deltaget aktivt i klubbens 
liv lige siden. 
Der foregår rigtig mange forskellige aktiviteter, fra hyggelige klubaftner, 
konkurrencer, workshops, fototure og udenlands rejser. 
Alt har for mig været meget lærerigt, og der er næsten altid et medlem, 
der er villig til at hjælpe og forklarer, hvis der opstår tekniske problemer, 
man selv har svært ved at løse.  
Vi bruger mange forskellige mærker i kameraer, men der er altid gode råd 
og fif om indstillinger mm. at hente, hos de øvrige medlemmer.” 
 
 
 
  

Stephan 

Bodil 



”Jeg har fundet hvad jeg søgte! 
Jeg begyndte med fotografering i begyndelsen af 2019, og jeg vidste, at 
der var meget at lære. Og jeg ville ikke gøre det alene, men i fællesskab 
med ligesindede.  
Så kom jeg til Fotoklubben Kronborg, og det var og er nøjagtigt rigtigt for 
mig: søde mennesker, der mødes regelmæssigt, tilbyder kurser, tager 
billeder sammen, støtter hinanden og meget mere. 
Alle deltager så meget, som de vil, alle er meget åbne og hjælpsomme. 
Som nybegynder fik jeg Martin som en "mentor", der har hjulpet mig med 
råd og dåd mere end én gang (flashlys, filter, objektiver, .... ). Tak!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Jeg har været medlem af klubben siden august 2011, og jeg kan stadig 
lære mere om kompositioner, linjer, indføring i billedet, hvad øjet 
fokuserer på, og ikke mindst billedteknik, som er et stort og dejligt emne, 
hvor man aldrig kan blive mæt. Der er stor inspiration, i de 8 faste årlige 
interne konkurrencer, samt eksterne konkurrencer, vi deltager i. Og de 
mange skønne fototure i ind- og udland, hvor man er sammen med andre, 
der har samme passion for foto, og brænder for at få det næste billede i 
kassen.” 
 
 
 
 

Christian 

Jørgen 


