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Hvad skal vi med fotoklubber ?
Det spørgsmål har jeg tænkt over i et stykke tid.Tanker jeg 

gerne vil dele med dig. 

 

Spørgsmålet “hvad skal vi med fotoklubber?” er sat igang af en lang række 
faktorer og samtaler jeg har haft med andre.

Du behøver bestemt ikke være enig. Som Niels Hausgaard siger: “Enighed 
gør dum”…. ikke at du ikke må være enig men jeg vil være glad hvis du læser 
det og gør dig nogle tanker om det.

En fotoklub - hip hip hurra
Danmark er et foreningsland. Der findes foreninger for alt. Foreninger eller 
klubber har altid været et sted hvor man kunne mødes, nørde om en fælles 
interesse og måske lære noget.

Taler vi fotoklubber har disse traditionelt været domineret af mænd. Sikkert af 
mange årsager - en kunne være at fotografiet tidligere var en teknisk disciplin 
med ISO, blænde og lukketid. Mange mænd har en særlig evne til at blive 
begejstret for teknik….

Interessen for fotografi har aldrig været større. Fotografiet er blevet 
allemandseje. Alle har et kamera af den ene eller anden slags. Alle har også 
råd til et godt kamera (entry modellene fra fx Nikon og Canon er faktisk 
gode). Alle kan tage et vel eksponeret billede - det meget udskældte ( i 
fotokredse) auto-program gør det faktisk rigtigt godt…

Det er sikkert på grund af de faktorer at fotografi er blevet det nye sorte. 

Måske også fordi at det basale som mad og varme er på plads og vi har fået 
tid til at dyrke vores kreative side (realiserer os selv hedder det vist?)
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Fotoklubber
I fotoklubber (“fotologer” ?) var der knap så meget deling. Mange ville ikke 
dele ud af deres viden og svarede ofte vagt på et meget konkret spørgsmål fx 
om EXIF data eller det store, farlige spørgsmål: hvor har du lavet det ? Det 
var ting, der nidkært blev vogtet over - til min store overraskelse sker det 
stadigvæk også blandt yngre fotografer.  Det er total forældet !

Men idag behøver du heller ikke komme i en fotoklub for at høre om det 
nyeste grej eller få tips/tricks. Det kan du få med et par få klik. Fra diverse 
blogs, youtube etc etc. De vil gerne dele ud, intet er hemmeligt, alle data er til 
rådighed (mange leverer også GPS data så du kan se meget præcist hvor det 
er lavet). Der bliver delt tutorials, presets, brushes….you name it.

Så hvis ikke det er teknik, tips og tricks man kommer for hvorfor så ?

Det er heller ikke korrekt at folk ikke kommer der for teknik. Nogle kommer for 
at lære det helt basale. Det synes jeg, man kan lære bedre på en 
aftenskole…LOF, AOF etc holder nogle meget fine kurser. 

Her går det nogle gange galt: hvis folk kommer med den forventning og 
klubben ikke kan levere det bliver folk skuffede…

Mange kommer for det sociale
Mange vil ikke erkende det for det lyder måske ikke særlig smart. Lidt ligesom 
at det er lidt usmart at sige “jeg er 25år år og jeg går til bingo een gang om 
ugen”.

Mange kommer for at være sammen med nogle “gutter og guttinder”. Jeg har 
på et tidspunkt været med i en fotoklub hvor mange medlemmer slet ikke 
havde et kamera og hvor aftenens højdepunkt var kaffen og ostemaden. Hvor 
folk livede op når “programmet” var slut og de blev hængende over kaffen/
øllen/sodavanden til på en anden side af midnat. Det blev jeg træt af….men 
jo fair nok at nogle vil det. Jeg skal bare ikke være med.
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Hellere satse på et godt program
Rigtig mange mennesker oplever at have en hektisk hverdag og for mange 
kan det at gå fast til noget godt virke uoverskueligt. Mange klubber mødes 
een gang om ugen. Men hvorfor det ? 

Jeg har selv været med til at starte en klub op og der var holdningen at man 
skulle mødes en gang op ugen for at være en “rigtig” klub…. 

Hellere få indhold og kvalitet ind i programmet end at skulle mødes hver 
onsdag.

Prøv at tænke på at en instawalk i København kan samle 100 mennesker. 
Der er intet program: ”Vi mødes kl. 19:00 under uret”. 

Hvor mange mennesker er det lige, der kom til det seneste arrangement i din 
klub ?

No strings attached ? For mange er det svært skulle komme i en klub hver 
uge. Og helt dumt bliver det hvis der bliver set lidt skævt til en og man bliver 
udråbt til “månedens gæst” når man ikke har været der nogle uger eller får en 
SMS fra klubben “hvor bliver du af?!”

Fotokonkurrencer
Traditionelt har fotokonkurrencer været en fast del af en fotoklub med 
månedlige indleveringer, bedømmelse og diplomer en mas og måske en dyst 
med en anden fotoklub om 59 pilsnere ? 

I min optik er fotokonkurrencer bare noget vi leger men mange tager det 
endog meget alvorligt og kan komme helt op i det røde felt hvis dommerne 
har været “elendige” (dommerne syntes ikke godt om dit billede).

For mig er det uden betydning at komme hjem med et diplom. Men jeg 
erkender at for mange er den anerkendelse af meget stor betydning. Og det 
er fait nok.

Men for mange er konkurrenceelementet i fotografiet slet ikke vigtigt. Mange 
er helst fri. Mange billedesekretærer skubber hele tiden til folk om at deltage, 
sender mails og SMS til folk. Lad nu være med det. (I Momento var vores 
billedesekretær IKKE sådan - heldigvis, eller var jeg gået hjemmefra…)
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Det kan jo være svært at få de to synspunkter til at mødes: 

mange interne konkurrencer vs ingen konkurrencer.

Det kan være klubben skal have færre konkurrencer eller det skal laves på en 
anden måde. Ofte hænger man fast i den måde man har brugt i 1000 år og 
som “systemet” kan håndterer. Lav systemet om så det passer til situationen i 
dag og ikke situationen i 2005.

Fotokritik
Det er en af de grundene til at folk kommer i en fotoklub. For at blive bedre 
gennem fotokritik.

Der findes tonsvis af fotokritik både på nettet men jeg oplever ofte at det

- løber af sporet
- bliver personligt (på alle måder)
- at kritikken slet ikke er hverken saglig eller konstruktiv 

At give og modtage kritik er bestemt heller ikke nemt. Det skal man øve sig 
på. Ligesom med alt andet. Netop derfor havde vi i Momento lavet et “Rules 
of Engagement” - regler for og vejlening i hvordan man giver og modtager 
kritik.

Selskabet for Dansk Fotografi
Man kan have forskellige holdninger til SDF - for og imod. Det skal jeg ikke 
komme ind på. Dog en enkelt ting:

I mange fotoklubber er man automatisk med i SDF - det er en del af 
klubkontingentet. Det er ca 340 kroner (per 24.februar 2015). Er det meget 
eller lidt ? Det er vist en spørgsmål om hvad man føler man får igen for de 
penge. Nogle synes at udbyttet er helt fantastisk og andre at udbyttet kan 
ligge et lille sted.

Jeg er ikke tilhænger af at fordi at man melder sig ind i X at så bliver man 
automatisk også medlem i Y og en del af ens kontigent går til Y. Det er 
gammeldags og forældet.
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Det er federe hvis SDF kunne blive et aktivt tilvalg for dem som gerne vil og 
de øvrige kan blive fri. Så vil medlemskaren i SDF måske også blive en mere 
aktiv skare af mennesker….

Det vil nok gøre ondt i SDF sådan rent økonomisk hvis samtlige medlemmer 
pludselig skulle tage aktivt stilling - nogle vil måske ikke melde sig ind igen ?
 

Faren
Faren ved mange fotoklubber er at mange fortsætter med at gøre det man 
gjorde i 2000, i 2005, i 2007….”plejer” kan tage livet af selv den bedste klub.

Det er også en fare at mange har de samme mennesker i bestyrelsen i 
mange år. Så sniger der sig “det har vi prøvet”, “vi plejer jo at…” ind. I det 
øjeblik at en bestyrelse, eller medlemmerne for den sags skyld, begynder at 
sige det har klubben det ene ben i graven.

Fremtid
Jeg tror på mødet mellem mennesker. Men jeg tror ikke på fastlåste ting og 
jeg tror slet på “plejer”.

Jeg tror  ikke man skal være bange for at prøve noget og så oplever at det 
måske ikke blev en succes. Hvor står der skrevet at alt skal blive en succes ? 
Hellere prøve noget og fejle end slet ikke at prøve noget.

Om fotoklubber som man kender det er fremtiden er jeg ikke sikker på. men 
jeg er sikker på at foto (og video, timelapse, hyperlapse, stopmotion….) er 
kommet for at blive. 

Mennesket har tegnet og fortalt historier i årtusinder. Mennesket har mødtes i 
årtusinder. Med forskellige redskaber og på forskellige måde. Men de, vi, jeg 
har gjort det…
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10 Fotoklub faldgruber

1: det bliver en kaffeklub istedet for en fotoklub
2: klubben ender med et blive et AOF aftenskolekursus
3: din fotoklub har ingen profil og intet der fortælle om hvad jeg som medlem 
kan forvente. Og hvad forventes der af mig ?
4: For mange aftener med for ringe indhold
5. Plejer hersker i bestyrelsen og blandt medlemmerne
6. Det er den samme bestyrelse år efter år efter år….
7. Hvad der foregår i bestyrelse er lukket land og dialogen med 
medlemmerne mangler
8. Drop al den teknik snak og glem alt - ALT - om snakken “mit kamera er 
bedre end dit kamera.
9. Overvej hvorfor klubben har fotokonkurrence ? Overvej om der for 
mange ? Overvej om det kan gøres på en anden måde ?
10. Er stemningen i klubben som en skurvogn på en byggeplads ? Det kan 
afskrække nye medlemmer.

Om Henrik:

***A HAPPY PHOTPRAPHER OF ALL THINGS***
 - blogger, fotograferer, blogger på MS Bloggen, den ene halvdel af Nielsen & 
Wessmann podcatsen, medstifter af The Weekly Photo Challenge, medstifter 
af Momento, ophavsmand til bogen "Passion", fotograf, far.


