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Curts spalt 
 

Hej alla Biofotingar! 
 

Dags för årets tredje nyhetsbrev, innehållande aktuella aktiviteter och arrangemang från hela Biofoto-

Sverige. 

Bl.a. med uppmaningar att skicka in bilder till Fototävlingen samt höstens utställningar i Vårgårda och 

Stockholm. Lägg också redan nu in datumet för årsmötet 2016 i era kalendrar, till vilket BioFoto 

Skaraborg har satt ihop ett intressant och spännande program på Billingen. 

Läs också om BioFoto Norr, där Erika Ahlberg har kommit in som ny lokalansvarig. Välkommen Erika, 

hoppas du kan få igång någon aktivitet i lokalavdelningen, trots de långa avstånden mellan 

medlemmarna där. 

Semestern är nu nära för många av oss, låt oss hoppas på lite fint sommarväder också, efter den 

osedvanligt regniga, kalla och blåsiga våren och försommaren. Själv tänker jag hålla mig på hemmaplan i 

sommar, bl.a. på underbara Söderåsen, som jag tyvärr allvarligt har försummat under våren. 

Jag önskar alla en skön sommar, väl mött igen på höstens BioFoto-aktiviteter! 

Curt Leidig, ordförande 



 

Lokalavdelning Norr 
Erika Ahlberg heter jag, 44 år och bor i Hudiksvall. Nu har jag blivit 

kontaktperson för Biofoto Norr och jag hoppas vi framöver kan 

träffas vid fotoaktiviteter där vi delar erfarenheter, fotograferar, har 

bildvisningar och social samvaro.  

 

Jag fotograferar helst i mitt närområde samt ger mig ibland ut på 

äventyr i främst den nordiska naturen. Numer bor jag i ett område 

där jag har möjlighet att välja om jag vill ge mig in i gammelskog, på 

myrmark eller fota vid havet. Allt detta har jag inom fem minuters 

gångväg.  Det är en stor skillnad mot när jag bodde i Stockholm och 

jag inser hur bra jag har det idag att ha naturen så nära inpå knuten. 

Att få se de vilda djuren i sin naturliga miljö är upplevelser som ger mig väldig tillfredsställelse och en 

känsla av lycka att bära med mig länge. Att få en bild på mina möten är en bonus.   

Jag ser gärna att ni som bor i norra delen av landet kommer med tips på intressanta fotoområden där vi 

kan träffas. Avstånden är stora i vår del av landet men nog ska vi väl kunna få till något trevligt vi med!  

 

Hemsida: www.erikaahlberg.se 

Mail: erika.ahlberg(at)telia.com 
 

 

Höstens utställningar i Vårgårda och Stockholm 
Nu börjar vi närma oss 2015 års Fotomässa i Stockholm och Naturfotofestivalen i Vårgårda. Förra  året 

blev en braksuccé med över 25000 besökare på Fotomässan och ett stort intresse på fotofestivalen i 

Vårgårda. Vi hade nästan 40 meter vägg på fotomässan. I år kommer vi ha över 30 meter, men Ylle 

brukar alltid lyckas förhandla till sig lite extra meter, så jag hoppas på det även detta år. Förra året var 

ett 80 tal fotografer representerade och vi hoppas på att i år komma över 100 fotografer från samtliga 

lokalavdelningar. 

 

Stockholmsmässan äger rum i Älvsjö den 6-8 november och Naturfotofestivalen i Vårgårda 30-31 
oktober. 
 

Parallellt med Fotomässan går Mitt kök-mässan, som ger dig allt inom mat och dryck. På 

Stockholmsmässan i Älvsjö får besökarna under tre dagar välkomnas av kockar, sommelierer, konditorer 

och utställare. Förutom god mat blir det massor av exklusiva vinprovningar, spännande tävlingar och 

intressanta scenframträdanden.  

Förra året besöktes Mitt kök av över 30000 besökare, så den kommer att dra ytterliga besökare till 

fotomässan. 

Entrébiljetten gäller båda mässorna  (gäller endast fredag-söndag). 

 

I år kommer vi att ha liksom förra året ett utökat område för bilder. Vi kommer att vara lokaliserade på 

samma ställe som förra året, en riktig kanonplacering. För att få utställningen enhetlig kommer vi att 

som förra året producera alla bilder centralt. Alla bilder kommer att utgå från format 329 x 483 



mm (A3+) och vara monterade på 5 mm kapaskiva. Vi kommer inför året även ha ett antal bilder i A2 

format.  

På festivalen i Vårgårda planerar vi att också visa ett antal A2 bilder i montern. 

Vi behöver ett stort antal bilder från så många som möjligt för att kunna göra ett bra urval till 

utställningen. Skicka gärna flera bilder men högst 10 bilder per fotograf, så har vi några att välja på. 

Förra året hade vi över 200 bilder med mellan 1 och 5 bilder per fotograf. 

De fotografer som fått bilder antagna att hängas på Fotomässan i Stockholm och/eller Naturfestivalen i 

Vårgårda kommer att meddelas för att eventuellt skicka in en mer högupplöst fil. Filen kan vara i Tiff 

eller Jpeg. 

 

Kostnaden för bilden står varje fotograf för och blir ca 235 kr inkl moms för A3+ och ca 350 kr inkl moms 

för A2. (Gäller både Stockholm och Vårgårda). 

Bilden skickas efter mässorna till er mot en portokostnad. 

 

Bilderna skickas till arne.berneklint@biofoto.se . Märk mailet med ”Fotomässan”. Markera även 

om ni har speciellt önskemål om att hänga i Stockholm eller Vårgårda. Första gången går det bra att 

skicka en fil för skärmen alltså en relativt lågupplöst bild. Vi har tillgång till dropbox så du kommer att 

kunna skicka en större fil senare. 

 

Bidragen skickas in senast 15 september helst tidigare så får vi lite mer tid att göra urval. 
 

Mässgeneralerna Arne Berneklint och Kyösti Ylinen 
 

 

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 

bildredigering är tillåten men inte uppenbar manipulering som vilseleder betraktaren. Ramar på bilderna 

är inte tillåtna. Text/signatur i bilderna är inte tillåtet. 

Tävlingskommittén 



Myskox-safari i Dovrefjäll! 
Vi inom BioFoto Värmland-Dal lokalavdelning ordnar en myskoxsafari i Dovrefjäll i Norge den 11-13 
sepember. Vi möter upp på Hjerkinn Fjellstue kl 18:00 på fredag och avslutar c:a 16:00 på söndag. Till 

Hjerkinn som ligger dryga 20 km norr om Dombås tar vi oss med egna bilar, ev tåg! För ytterligare 

information och eventuell samåkning hör med Tore Ohls 0768 219 500.  

Det blir uppstart på fredagkväll med föredrag och introduktion i naturfotografering av den duktige och 

välkände naturfotografen Roger Brendhagen. 

Under lördagen och söndag, guidar Roger oss i myskoxarnas Dovrefjäll, han lovar några innehållsrika 

dagar i fjällen. Roger som är Nikon-ambassadör tar med sig utrustning som vi får testa och låna som t.ex. 

teleobjektiv som 200-400mm. 300mm, 400mm, 500mm, 600mm osv. 

Roger bjuder även med sig av praktiska tips och råd, han har som sagt mångårig erfarenhet som 

proffsfotograf att dela med sig av! 

Lördag och söndag kommer i sin helhet att förläggas i den vackra fjällnaturen i Dovre!  

Så man behöver oöm klädsel anpassad för uteliv! 

Pris för hela kalaset inkl. fullpension i enkelrum, men förutom resa till och från Hjerkinn går på 6000:- 

NOK för oss som är BioFoto-medlemmar, vilken gör c:a 6300:- SEK i efter dagens valutakurs! 

Detta är ett unikt tillfälle så passa på och var med på en oförglömlig helg i Hjerkinn, alla BioFoto-

medlemmar från hela Sverige är hjärtligt välkomna.  

Kontakt: Tore Ohls tel, 0768 219 500  mejl, tore@ekonomimolkom.se  
 

 

BioFoto fotobok! 
Under hösten kommer vi inom BioFoto Värmland-Dal att initiera fotografer inom hela BioFoto Sverige, 

till att göra en fotobok. Vi tror att det är ett bra sätt att presentera vår natur och biofotos naturbilder på 

och sedan kan vi kanske sälja boken på våra aktiviteter runtom. Dessutom blir det ju en ypperlig ”ge bort 

sak” 

Vi kommer att få draghjälp av proffsfotograf Roger Brendhagen, även han BioFotomedlem och med stor 

erfarenhet av att producera fotoböcker. Vi tror att vi inom Värmland-Dal:s lokalavdelning inte är 

tillräckligt många, som är intresserade att medverka så därför öppnar vi för samtliga BioFoto- 

medlemmar i Sverige att delta i projektet! 

Tema för boken skulle kunna vara vår vackra natur och hur vi skall göra för att på bästa sätt låta 

intresserade ta del av vår natur på ett hållbart och långsiktigt sätt!  

Kostnaden för boken är ännu inte bestämt, det beror på hur många vi blir som medverkar, (15 till 20 st. 

kanske)! Sedan finns det olika sätt att trycka boken på, en viss upplaga alternativt, ”Print On Demand” 

där man trycker så många man vill ha! Vi håller på som bäst att höra oss för om eventuella bidrag, så 

exakt pris får vi återkomma till senare, men gissningsvis kan vi hamna någonstans från 200 kr och uppåt 

per bok. 

Ni som är intresserade att höra mera om det här projektet eller är intresserade att vara med, är 

välkomna att höra av er till, 

Tore Ohls tel, 0768 219 500  mejl, tore@ekonomimolkom.se  

Lars-Gunnar Nyqvist 0706 967 728 mejl, lars-gunnar@nyqvist.biz  
 

 

 

 



Årsmöte 2016 
Det är redan klart med tid och plats för årsmötet 2016. 

Datum är den 2-3 april. Biofoto Skaraborg är arrangör. Vid den här tiden äger det stora skådespelet 

”Trandansen vid Hornborgasjön” rum. Hornborgasjön och dess omgivningar är ett eldorado för 

naturfotografer. Vi använder Billingens Stugby som bas för helgens aktiviteter. Där håller vi årsmöte, 

visar bildspel, minglar och har trevligt. Det kommer säkert att bli möjlighet för olika intressanta och 

spännande aktiviteter i samband med årsmötet, boka in tiden i din kalender så att du inte missar denna 

fina möjlighet att träffa Biofotingar från hela landet. 

 

 

Säterdalen 
En fotografisk resa i tid och rymd. 25 – 26 juli 2015 
En festival, mitt i sommaren, där namnkunniga fotografer (Anders Geidemark, Hans Strand, Brutus 

Östling) medverkar som bildvisare och föreläsare. Dessutom kommer några av föreningens medlemmar 

att presentera egna bilder. I pauserna finns möjlighet att gå runt och titta på utställda bilder. Biofoto 

Gävle – Dala medverkar i detta arrangemang och kommer att finnas på plats för att informera om 

Biofoto och vår verksamhet. Några biofotingar medverkar också som bildvisare. 

Läs mer: http://www.sdff.se/ 
 

Arr. Säterdalens fotografiska förening. 

 

 

Falsterbo Birdshow 4 – 6 september 
Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. En helg med 

aktiviteter för hela familjen. Arrangemanget besöks årligen av flera hundra besökare. Det finns 

utställare, föredrag, exkursioner, barn o ungdomsaktiviteter, ringmärkning osv. osv. Sveriges 

nationalfågel kommer att presenteras, guider finns på fågelstationen, direktsända digitala 

fågelupplevelser och sedan fram till 24.00 kvällsaktiviteter med underhållning. På lördagen och 

söndagen anordnas exkursioner i närområdet med siktet inställt på blommor, fjärilar, trollsländor och 

mycket mer. 

Mitt i allt detta kommer Biofoto Syd att finnas med en liten monter. Syftet är att kunna presentera 

”Biofoto – en förening för alla” för en bredare publik.  

Dessutom finns en naturfotoutställning i Falsterbo konsthall ”Naturfoto x 10” där tre medlemmar från 

Biofoto Syd medverkar. 

Läs mer på: http://falsterbobirdshow.com/ 
 

 

Fotoutställning på naturum 1 – 28 augusti 
Du är välkommen att besöka fotoutställningen på naturum Fjärås Bräcka. Det är Biofoto Väst som ställer 

ut naturbilder. 

  

Kristina Eriksson kommer att hålla en bildvisning ”Kom närmare – närbilder från Bräckan” i samband 

med vernissagen 1/8 kl 12.  

 



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. 

Skriv på vår webbsida när du har utställningar eller andra aktiviteter. 

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 mail: arne.olsson@naturokultur.se 


