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Resa till Åland 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lokalavdelning Norr 
 

Curts spalt 
Jag tror att många, i likhet med mig själv, tycker att våren är den 
bästa årstiden för naturfoto. Flyttfåglarna återvänder från 
södern, träd och växter vaknar till liv efter vintern och många 
däggdjur gör sig redo för sin fortplantning. Allt detta ger oss 
extra fina möjligheter till fantastiska fotomotiv.  
Som BioFoto-medlem har du stor möjlighet att uppleva mycket 
av detta, på någon av våra fototräffar, i gemenskap med andra 
naturfotografer. Ta vara på chansen att delta, det ger ett stort 
mervärde, både för dig själv och för andra medlemmar! 
2015 kommer att bli ett innehållsrikt år för BioFoto. Massor av 
aktiviteter är planerade i de olika lokalavdelningarna, flera 
kommer efterhand. Håll utkik på hemsidan, i nyhetsbreven och i 
Facebook-grupperna.  Som BioFoto-medlem är du välkommen 
på samtliga aktiviteter i hela landet och även i Norge. 
Väl mött i naturen och även på årsmötet den 25/4 i Gysinge. 

Curt Leidig, ordförande 
 

Biofoto Sverige och Finlands fototräff 
 

 En träff med våra vänner i öst på vårfagra Åland under 
Kristhimmelsfärds helg, visst låter det trevligt. 14-17 maj umgås 
vi, besöker intressanta ställen och fotograferar från tidig 
morgonljus till sen kväll och äter gott. 
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN SÖNDAGEN DEN 19 APRIL  
Anmälan till Lotta Lund e-post: fotograf@lottalund.se 
Platser finns. För mer info kolla på www.biofoto.se. 
 

Lokalavdelning Norr 
Tommy Strandh har avsagt sig sitt uppdrag som kontaktperson. 
Vill du åta dig detta eller har förslag på lämplig person så 
kontakta ordf. Curt Leidig via mail: curt@leidig.se 
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Fototävling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmöte 
 
 
 

Årets första fototävling har tema 
“Våren och Sommaren” 

Vi gör en vid och fri tolkning av temat. Dvs allt som har med 
våren och sommaren att göra hör till temat. Tävlingen är öppen 
för alla BioFotos medlemmar. Skicka in ditt bidrag på mail 
till fototavling@biofoto.se. Märk mailet med ”Tävling”. Bilderna 
skall vara i Jpeg-format. Storlek 1200 px på höjden (bredd 
beoende på bildens proportioner) Normala 2:3-bilder blir då 
1200×1800 för liggande och 800×1200 för stående. Färgrymd 
sRGB. 
Bidragen skall vara inskickade senast den 1 augusti 2015 
Tävligen avgörs senast 1 oktober 2015 och resultatet kommer 
att publiceras på vår hemsida. Vi utser 3 st vinnare vid varje 
tävling. 1:a pris Presentkort på 1000 kr på Scandinavian Photo 
2:a pris Presentkort på 500 kr på Scandinavian Photo 3:e pris 
Presentkort på 250 kr på Scandinavian Photo 1:a och 2:a pris är 
sponsrade av Scandinavian Photo och 3:e priset är sponsrat av 
Biofoto Sverige. 
I Juryn sitter Arne Berneklint och Olle Bjernulf. Till varje tävling 
kommer det att knytas ytterligare 2 jurydeltagare.  
TÄVLINGSREGLER 
Medlemskap i Biofoto. Max ett bidrag per fotograf. Tidigare 
prisbelönta bilder i Biofototävlingar är inte tillåtna. I och med 
deltagande medger fotografen att bilden får publiceras på i 
samband som rör tävlingen. Eventuell vinstskatt betalas av 
fotografen. Domarnas beslut kan inte överklagas. Normal 
bidredigering är tillåten men inte uppenbar manipulering som 
vilseleder betraktaren. Ramar på bilderna är inte tillåtna. 
Text/signatur i bilderna är inte tillåtet. 
Tävlingskommittén 
 

Årsmöte 2015 
Lördag 25 april kl 13.00 i matsalen på vandrahemmet i Gysinge. 
 http://www.gysingevandrarhem.se  

 
Efter årsmötet blir det kaffe och bildvisning. Därefter naturfoto i 
Gysinges fina omgivningar. Anmäl gärna deltagande (kaffet) till 
Lotta.  
Du kan övernatta på vandrarhemmet. Anmäl i så fall detta 
senast en vecka innan till Lotta stromsbergskolarinnan@live.se 

Välkomna 
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Gör Biofoto känt! 
Vi behöver din hjälp! 
Detta kan du göra på ett enkelt sätt.  
Alla ni som har egna webbsidor – Sätt in en länk till Biofoto. 
Alla ni som har utställningar – Skylta upp lite info och lägg info-
broschyrer om Biofoto på synlig plats. 
Ha alltid med dig info-material som du kan lämna till andra 
intresserade fotografer. Ju fler vi blir ju aktivare kan vi bli i våra 
olika lokalavdelningar och därmed få en positiv utveckling av 
Biofoto Sverige.  
Kontaktpersonerna har nu affischer, dekaler och broschyrer. Ta 
kontakt med dem. 
Du kan även beställa: arne.olsson@naturokultur.se 

 

Har du inte fått Naturfotografen? Anmäl ev. adressändring till Arne Olsson arne.olsson@naturokultur.se 


