Til
Fotoklubben Kronborg (FKK)
Action/sportsfoto gruppen under RNFoto

Invitation til deltagelse i foto-dokumentation af aktiviteter
IQ Foil – en ny olympisk windsurfer disciplin fra 2024 – udvikling af et dansk landshold
I 2021 dokumenterede FKK’s Havneprojekt liv og aktiviteter i 8 nordsjællandske havne fra Nivå
til Gilleleje. I Nivå var én af aktiviteterne IQ Foil/windsurfer træning (se her).
Det er denne aktivitet der refereres til i mail’en ovenfor.
Efter Martins og Svend Eriks møde med formanden for Nivå Bådelaug er FKK og Action gruppen
under RNFoto blevet inviteret til at deltage i den fotomæssige dokumentation af opbygningen af
et dansk IQ Foil landshold:
Hej Svend Erik
Håber alt vel.
Siden sidst er der sket en del. Nivå Bådelaug er blevet en del af Team Danmark/Dansk Sejlunions Elite og
Talentcenter Øst og vi skal forestå windsurf-foil træningen i Østdanmark. Ambitionen er topplacering til OL
i 2028 og måske med deltagelse i 2024. Projektet er bla støttet økonomisk af Fredensborg Kommune.
Vi kommer til at have træning min. 4 gange om ugen, med større samlinger i weekender og ferie samt
diverse events. Deltagerne bliver surfere fra hele Østdanmark og det er første gang der bliver satset
seriøst på dette.
Vi får tildelt en ½-tids træner så niveauet bliver højere. Vi har nedsat en projektgruppe og en er
funktionerne er som fotograf.
Har du eller andre i fotoklubben lyst til at være i dette projekt? Vi kan kun tilbyde fart, spænding og eventyr
men til gengæld har vi brug for at må bruge billederne i vores profilering over for interessenter herunder
sponsorer som vi skal have tiltrukket. Selvfølgelig med behørig kreditering af fotografen.
Michael Rasmussen
Formand, Nivå Bådelaug
Sejl & Surfklub ved Øresund gennem mere end 50 år

For at dække aktiviteterne vurderer vi, at der skal bruges adskillige fotografer – meget gerne 8
eller flere.
Det er en invitation helt i tråd med action/sportsfotografering, med aktiviteter der byder på
interessant fotografering fra vand (i båd), såvel som fra land, plus portrættering af sporten og
dens udøvere m.fl. (til inspiration fx se her).
Ved fotografering udenfor det nordsjællandske område dækkes kørsel og overnatning.
Målgruppen for udvikling af landsholdet er unge talenter i alderen 15-30 år.
Vi håber dette vækker jeres interesse, og vi hører gerne fra så mange som muligt fra både FKK og
Action/sportsfoto gruppen under RNFoto.

Yderligere information kan fås hos Svend Erik
på tlf.: 2547 3216, email: seladefoged@yahoo.com

