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Værd at vide om
Jernbanernes Fotoklub
Er du fotointeresseret med lyst til
både fotografering og socialt
samvær med ligesindede, er
Jernbanernes Fotoklub en oplagt
mulighed for dig.
Klubben er for ansatte i
virksomheder med tilknytning til
jernbaner i Danmark. Vi tilbyder
dog også medlemskab i klubben
for alle andre interesserede, dog
under lidt begrænsede vilkår.
Klubben er tilsluttet
hovedorganisationen
Jernbanefritid, som organiserer
fritidsaktiviteter inden for danske
jernbanevirksomheder.
Jernbanernes Fotoklub blev
stiftet den 6. november 1965.
Klublokale
Som noget helt enestående har vi
vores eget klublokale på Valby
station. Du finder indgangen til

lokalet bagved elevatorskakten i
spor 5, det er den grønne dør.
Sådan forløber en fotoaften.
Vi har ikke faste mødeaftener,
men vi mødes 12-15 gange om
året.
Når vi har mødeaften, begynder
vi normalt med at spise sammen.
En fra bestyrelsen og eventuelle
hjælpere kommer og forbereder
det hele kl. ca. 15.30.
Maden er klar kl. 17.30 og består
som regel af en lun ret eller lidt
rugbrød med pålæg. Du behøver
derfor ikke haste hjem fra arbejde
først, men kan tage direkte til
klubaften. Kl. 18.30 har vi spist
færdig, ryddet af bordet og
vasket op.
Dem, der har tid og lyst melder
sig til spisningen senest 4 dage
før til formanden.
Fra kl. 18.30 til kl. 19.00 er der
sat tid af til en spørgerunde, det
kan f.eks. være om
billedbehandling el.lign. Hvis du
vil forberede os lidt på dine
spørgsmål, er du velkommen til
at sende en mail til os inden
mødeaften, så vil vi undersøge

sagen. Hvis der ikke er
spørgsmål, forsøger vi med
"aftenens tip".
Kl. 19.00 starter den egentlige
fotoaften med aftenens emne,
hvor dommer eller
foredragsholder møder op.

mere om, hvad organisationen
tilbyder www.jernbanefritid.dk
Sammenslutninger og
samarbejde.
Vi samarbejder med flere
organisationer og klubber.

Hjemmeside

Jernbanefritid

Vi har en hjemmeside, som du
kan nå på flere måder.

Et medlemskab i Jernbanernes
Fotoklub giver dig mulighed for at
deltage i et meget bredspektret
foreningsliv via ”Jernbanefritid”,
der er vores hovedorganisation.
Du kan som medlem deltage i
alle de kulturelle og sportslige
aktiviteter og mesterskaber som
Jernbanefritid tilbyder.

www.jernbane-foto.dk/klubben
http://gallery.jernbane-foto.dk/
Kommunikation.
Vi er så heldige, at alle vores
medlemmer har e-mail. Vi sender
derfor vores medlemsblad ZOOM
elektronisk. Dette blad indeholder
oversigt over alle aktiviteter i
sæsonen.
Umiddelbart før en aktivitet løber
af stabelen, eller når der er "her
og nu nyheder" udsender vi et
ZOOM online.
Jernbanefritid udsender deres
eget blad ”Jernbanefritid” til alle
medlemmer, der er ansat i
jernbanevirksomhederne.

Fotoafdelingen i Jernbanefritid.
Fotoafdelingen i Jernbanefritid
arrangerer hvert år
Jernbanemesterskaber i FOTO.
Arrangementet afholdes
forskellige steder i landet fra år til
år, da vi gerne vil hele landet
rundt. I forbindelse med
jernbanemesterskaberne, vil vi
typisk overnatte og vi arrangerer
sightseeing eller andet socialt for
dem, der er interesserede.
Region Nord Foto.

Jernbanefritid har også en
hjemmeside, hvor du kan læse

Jernbanernes Fotoklub er
medlem af Region Nord Foto,

som er et samarbejde mellem
fotoklubber i Hovedstadsområdet
fra Helsingør og Halsnæs i nord
til Solrød og Roskilde i syd.
Læs mere her
www.regionnordfoto.dk
Selskabet for Dansk Fotografi
I daglig tale SDF
Vi er medlem som fotoklub i SDF,
hvor 15 af vores medlemmer har
ret til at deltage i konkurrencer
mv.
Læs mere her www.sdf.dk

Europæisk samarbejde.
Gennem Jernbanefritid deltager
vi i et samarbejde, der omfatter
mange lande i Europa. De lige år
afvikles Europamesterskaber i
FOTO for jernbanefolk - kaldet
FISAIC mesterskaberne.
Samarbejdet med alle disse
klubber og fotorelationer, giver os
en fantastisk mulighed for at
knytte tætte bånd. Selve rejserne
til og deltagelse i mesterskaberne
udgør en væsentlig del af
klubbens sociale liv og ånd.

Svensk dansk trekant.
Fotoskole.
I mere end 40 år har vi arbejdet
sammen med 2 svenske
fotoklubber, Ystad Fotoklub og
Fjälkinge Fotoklub. Til at begynde
med, konkurrerede vi mod dem
med billeder i dias, nu er den
såkaldte "Trekantkonkurrence"
en konkurrence på digitale
billeder. Klubberne skiftes til at
holde et arrangement med både
fotokonkurrence og noget
kulturelt hvert år.

Nordisk samarbejde.
Gennem Jernbanefritid deltager
vi i et nordisk samarbejde, hvor
der alle ulige år afvikles Nordiske
Jernbanemesterskaber i FOTO.

Klubben har i årenes løb
arrangeret forskellige workshops.
Materialet har vi samlet i en
”Teknik” mappe til medlemmerne.
Mappen ajourføres løbende.
Forskellige foredragsholdere
fortæller i sæsonens løb om
fototekniske spørgsmål og forud
for hver fotoaften er der mulighed
for at stille spørgsmål af teknisk
karakter.

