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Region Nord Foto 

Referat af Action/sportsfoto gruppe – stiftende møde 

Afholdt hos Fotoklubben Kronborg, Helsingør, den 24. januar 2022 
_________________________________________________________________________________ 

 

1.  Deltagere i mødet: 

- Køge Fotoklub Michael Dyrberg, Michael Dreyer, Torben Boetius 

- Amager Fotoklub Jesper Skovbølle 

- Prisme 82 (Hillerød) Claus Strøm Madsen 

- Fotoklubben Negativ (Roskilde) Jesper Therkildsen 

- Fotoklubben Kronborg (Helsingør) Martin Schaffer, Bjarne Calundan, Finn Elholm, Hans Christian 
Overbeck, Jes Brodersen, Kurt Vedel Kristensen, Susan Lund, Svend 
Erik Ladefoged, Torben Marloth 

- Halsnæs Fotoklub (Hundested/Frederiksværk) Kenneth Sommer, Peder Brødsted Pedersen 
 

- Næste møde: tirsdag d. 8. marts kl. 19 hos Køge Fotoklub – bemærk: lokale i Borup 
 
 
2. Oplæg ved Peder Brødsted Pedersen, formand RNFoto 

Peder indledte med at takke Martin Schaffer fra Fotoklubben Kronborg, for at have taget initiativet 
til oprettelse af Action/sportsfoto gruppen under RNFoto. Peder fortalte også kort om RNF’s 
historie og oprettelsen i 1990.  

Den nye Action/sportsfoto gruppe er lige efter RNF’s bestyrelses mål om samarbejde mellem 
klubberne.  Målet med et sådant samarbejde er styrkelse af RNF som organisation, styrkelse af de 
enkelte klubber, udbredelse af fotografering, og at tiltrække nye medlemmer.   

Peder talte varmt for initiativer, der kan tiltrække unge. Som eksempel fortalte han om et 
samarbejde med en ung fotograf fra København om at søge at tiltrække unge ’interessenter’ / 
medlemmer.  
        Hun er interesseret i analog fotografering – en trend blandt unge, og en oplagt målgruppe for 
Analoggruppen under RNF. Udbredelsen / metoden for at nå de unge forventes at være gennem de 
sociale medier eksempelvis Facebook, Instagram, TikTok. 

I Analoggruppen har de besluttet, at medlemskab af en fotoklub ikke er et krav for deltagelse i 
gruppen. Dette følger RNF’s beslutning om ikke at udelukke medlemskab fra ansøgere, der måtte 
befinde sig i udlandet, i en anden del af Danmark, eller som ikke er medlem af en fotoklub.  

Peder fik tilslutning til samme indstilling hos den nye Action gruppe.  
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3. Formålet med Action/sportsfoto gruppen 

Der var bred enighed om Martins stikord i agendaen til formålet med gruppen, at  

• Samle erfaring og lære nyt  

• Hjælpe hinanden eks. med udstyr og teknik, kameraindstillinger 

• Have gode oplevelser og have det sjovt i fællesskabet gennem deltagelse i sports- og action 
events 

Mange typer events kom på banen under diskussionerne, eks. Tour De France i Danmark, 
TimeWinder ved Hundested (4-6. juni, se https://www.timewinder.dk/), hundevæddeløb og agility 
fotografering, kampsportsgrene osv.  

Præsentation af deltagernes eksempler på action billeder afstedkom livlig diskussion af hvad et godt 
action billede er. Det blev konstateret at action billeder ikke er særligt fremme i pressen, og ikke 
bedømmes særlig højt ved udstillinger.  

Gruppen er interesseret i at uddybe denne diskussion, gerne med oplæg fra gruppemedlemmer og 
eksterne sports- og action fotografer.  
 
4. Organisering 

Under RNF’s hjemmeside oprettes en Action gruppe (se action.rnfoto.dk). Denne underopdeles i to 
hovedstrukturer: Én for de fælles events medlemmer af gruppen har deltaget i, og en anden 
struktur, hvor hvert medlem kan oprette sin egen gruppe til billeder.  

Medlemmerne kan under deres egen gruppe oprette undergrupper til forskellige typer actions (eks. 
Fodbold, cykelløb osv.). 

Gruppen besluttede at oprette en lukket facebook gruppe til fælles orientering om og tilmelding til 
events. Jesper Therkildsen opretter gruppen.  
 
FB siden kan rumme forslag til gode action hjemmesider og eksterne sports- og action fotografer, 
der kan levere oplæg til gruppen.  

 
 
Referent: Svend Erik 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.timewinder.dk/
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  RNF   ACTION-gruppe  

  
  
  
  
  

Agenda til vores første møde den 24.01.2022  
  
  

1. Hjertelig velkommen! (RNF-formanden Peder) Kort introduktion af hver deltager  fx fra 
hvilken fotoklub man kommer,   
hvad man bedst kan lide at fotografere samt visning af deres bedste 3 billeder, hvorfor man 
har tilmeldt sig i gruppen og hvad man ønsker  

  
  

2. Hvad er formålet med gruppen?  
Samle erfaring og lær noget nyt, hjælpe hinanden, have gode oplevelser og have det sjovt i 
fællesskabet (tak for jeres yderligere input)  

  
  

3. Hvordan kunne vi organiseres? (Jesper) Egen blog (inkl. medlemsoversigt) og galleri, evt. fb-
gruppe samt terminskalender osv.  
  
  

4. Hvilke typer action har vi hver især lyst til at fotografere (fx Motocross, heste/hunde 
væddeløb, cykling, kampsportsgrene osv.)?  
  
  

5. Hvor/hvordan kan vi samle oplysninger om events?  
Hvilke websider kender i udover:  

BilEvents  
DASU  
Motocross i Humlebæk  
NordicRace  
SportsTiming  
Travbanen Galopbane desuden til hundeløb, gymnastik, 
indendørs, cykel osv.  
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6. Hvor og hvor tit skal vi mødes? skal vi have også bare billedaftener eller aftener,  hvor vi 
snakker om den tekniske del?  
  
  

7. Viden/anbefalinger (kommer til vores intern blog, bliver løbende opdateret af os):  
- planlægning og forberedelse  
- det ”rigtige” udstyr”  
- de ”rigtige” indstillinger  
- foredrag ”Action-fotografering”  
- hvilke gode fotografer findes i denne genre - hvilke YouTube-kanaler er gode?  
- hvilke Facebook-grupper er gode?  
-   

  
8. hvad er et godt action-billede:  

a) god, hvis man har valgt et særligt perspektiv  
b) god, hvis man viser et særlig udsnit eller noget usædvanlig  
c) god, hvis man kan fornemme bevægelse, hastighed osv.  
d) god, hvis man kan se det særligt udtryk i ansigtet af aktører eller tilskuere  
e) bedst, hvis det fortæller en historie  
  

  
 

 

 


