
SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI - SAMLINGSPUNKT FOR DANSKE FOTOGRAFER

TIL DANSKE FOTOGRAFER 
OG FOTOKLUBBER 



Siden 1957 har SDF-medlemmer taget billeder: 
Det hele startede i en kælder, hvor et par af  
datidens fotonørder havde sat sig for at forbinde 
det danske fotofolk gennem de danske fotoklubber. 

Dengang var der kun fixér og fremkaldervæske.   
Ingen digitalkameraer eller internetforbindelse. 
Man havde behov for at komme tættere på  
hinanden for at udvikle og dele fotografiske   
kompetencer. Derfor opstod Danmarks ældste  
fotografiske fællesskab. Det var sådan, at   
Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) blev til.

I dag er SDF en moderne fotografisk forening,   
som knytter det danske fotofolk endnu tættere 
sammen. SDF arrangerer blandt andet forskellige 
fotoevents såsom “Den Nationale”, som er 
foreningens årlige fotoudstilling. Foreningen 
udgiver også fotomagasinet “Dansk Fotografi” 
- vel nok Danmarks flotteste - der profilerer de 
nyeste begivenheder i foreningen. Dertil udgiver 
SDF desuden deres fotografiske årbog og har 
websitet SDF.dk, hvor du bl.a. som SDF-medlem og 
medlemsklub kan oprette egen fotoprofil, uploade 
og dele fotos og fotoviden. I dag tæller SDF ca. 
1000 medlemmer.

FOTOGRAFIETS OG SDFs 
BETYDNING FOR FOTOFOLKET



Mange professionelle fotografer startede i SDF. 
Tag nu bare Per Bak Jensen: En stor dansk kunstfo-
tograf, som i dag hænger på Museum of Modern Art i 
New York. Han startede i tidernes morgen i Alberts- 
lund Fotoklub. Sagt på en anden måde er SDF for alle, 
som har interesse i fotografiet eller for det at skabe 
billeder. Om du er professionel, eller om du er ny- 
begynder, som blot ønsker at udvikle dig som fo-
tograf, eller om du bare har interessen for billeder - så 
er du velkommen. 

Bliv personligt medlem eller bliv medlem 
som fotoklub
Du kan selv bestemme dit SDF-medlemskab. På 
næste side finder du en oversigt over de forskellige 
medlemskaber: Alt fra 0 kroners medlemsskab til 
“SDF EKSTRA”, hvor du modtager magasinet “Dansk 

Fotografi” i din postkasse. Hvis du ønsker at melde 
din fotoklub ind som SDF-medlem, gælder medlem-
skabet kun for selve fotoklubben. Klubmedlemskab 
er en gren for sig - jeres klubmedlemmer skal 
selv vælge deres medlemskab under ”personligt 
medlemskab” (kan gøres på sdf.dk). Fotoklubben har 
desuden en række fordele som SDF-medlem. Her 
kan bl.a. nævnes klubaktivitetskalenderen, tilgang til 
SDF fælleskalender, egen profil på SDF.dk, deling af 
diverse materialer, arrangementer mv. Klubben kan 
samtidig deltage på SDFs årlige “Den Nationale” (fo-
toudstilling) med de medlemmer, som er repræsenter-
et i SDF via deres personlige medlemskab.

SDF er vært for en årlig workshop for klubbernes  
bestyrelser, som har til formål at dele viden på tværs 
af de danske fotoklubber. 

BEGYNDER ELLER PROFESSIONEL? 
VIS OS DINE FOTOS!



“JEG HAR UDVIKLET MINE 
FOTOGRAFISKE EVNER 
GENNEM MIT MEDLEMSKAB AF  SDF”

Jens Eriksen, Amatørfotograf

Personligt medlemskab

Klubmedlemskab



Medlemsbladet Dansk Fotografi
Medlemsblad, der udkommer 4 gange 
årligt. Bladet er i A4 format på 52 
sider. Bladet er af høj kvalitet og 
indeholder nyheder fra SDF samt 
mange forskelligartede artikler om og 
for danske fotografer, og de aktiviteter, 
der udfoldes. Især medlemmernes 
egne billeder, men også kendte danske 
fotografer er repræsenteret.

Den Nationale
Som medlem af SDF kan du deltage på 
Den Nationale/DM i fotografi. Den 
Nationale er SDF’s årlige konkurrence 
med indleveringsfrist 1. maj. Efter 
bedømmelsen bliver de antagne værker 
udstillet i forbindelse med vores årlige 
fotofestival, der afholdes omkring uge 
40. Efter ferniseringen kan du se alle 
de antagne billeder samt et lille udvalg 
af dommernes egne værker. 
 
Fotografisk Årbog
Hvert år primo oktober udkommer SDFs 
Fotografisk Årbog, som indeholder et 
repræsentativt udsnit af billeder kreeret 

af SDF’s medlemmer i det forløbne år. 
Årbogen er på ca. 122 sider. Årbogen  
udleveres gratis til alle vores medlemmer.

Fotofestival
Der arbejdes hvert år på at samle alle 
SDF-medlemmer til en fotobegivenhed.  
Dette arrangeres på skift forskellige  
steder i landet, og så vidt muligt i samar- 
bejde med medlemmer eller andre 
interesseorganisationer, som påtager sig 
det praktiske arbejde. Til festivalen er der 
bl.a. fernisering på Den Nationale, den 
årlige udstilling af medlemmernes bille-
der, workshops og ikke mindst en masse 
hyggeligt samvær fotografer imellem.

SDF udland
SDF har en udlandsafdeling, som repræ- 
senterer Danmark i verdensforbundet 
FIAP (Fédération Internationale de l’Art 
Photographique). SDF Udland udsender 
udvekslingsmapper og har kontakt til 
fotografiske landsforbund i hele verden. 
SDF Udland kan også hjælpe dig eller 
din klub med at skabe kontakt til en 
venskabsklub i udlandet samt med 

deltagelse på FIAP og PSA godkendte 
saloner (Photographic Society of 
America).

FIAP titler
Når du opnår mange antagelser på FIAPs 
godkendte saloner, kan du med tiden 
søge om at få tildelt forskellige FIAP- 
titler med diplom og emaljeemblemer.

SDF titler
Når du opnår mange antagelser på SDF 
godkendte saloner, kan du ligeledes søge 
om at få tildelt en SDF-titel.

Informationsaften for klubber
Få et tilbud om en informationsaften 
med en fra bestyrelsen – også for dem, 
som ikke er medlem via personligt eller 
klubmedlemskab. Emner aftales på  
forhånd, og der betales kun for transport. 
Kontakt SDFs formand for yderligere 
info.

Se mere om dine og jeres klubs 
muligheder på sdf.dk

FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI ET UDPLUK AF MAGASINET DANSK FOTOGRAFI



“DET FOTOGRAFISKE FÆLLESSKAB I 
SDF HAR VÆRET INSPIRATIONSKILDE
TIL MIT FOTOGRAFI” Heidi Jensen, amatørfotograf

Bliv medlem af Danmarks største 
fotosammenslutning - enten som personligt 

medlem eller via et klubmedlemskab. 

Besøg SDF.dk for at oprette dig/jer.



SA M L I N G S P U N K T F O R  DA N S K E  F OTO G R A F E R
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