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Hej alla medlemmar och naturfotovänner i
BioFoto Sverige
Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar och haft tillfälle
att njuta av solen och värmen.
Men nu blir dagarna återigen kortare och hösten närmar sig. Om
kamerautrustningen har fått vila lite under sommaren, är det
dags att ta fram den igen nu. Många fina naturbilder väntar på
att bli tagna.
Häng med på någon av de fototräffar eller andra aktiviteter, som
BioFoto arrangerar runt om i landet under hösten! Håll utkik på
hemsidan Biofoto.se eller på de Facebookgrupper som finns, så
ni inte missar någon spännande aktivitet. En del av det som
händer i höst, finns att läsa om i detta nyhetsbrev, bl.a.
fototävlingen, träffen i Store mosse, samt mässorna i Vårgårda
och Stockholm.
Hoppas vi ses i höst!
Curt Leidig, ordförande

Höstträff Store Mosse 3 – 5 okt
Höstträff Store Mosse

Store Mosse nationalpark ligger i Småland och är Sveriges
största till stora delar orörda högmosseområde söder om
Lappland. Nationalparken är 7740 hektar och det finns också ett
par naturreservat i omedelbar anslutning till nationalparken,
Brokullen och Långö Mosse. Största delen av Store Mosse är
högmosse, men här finns också skog, främst tallmoskog och
sumpskog samt kärr. Vissa delar har även inslag av grov
granskog.
I denna spännande natur arrangerar Biofoto Syd HöstträffLandsträff 3 – 5 oktober. Alla Biofotingar är välkomna.
Program:
Fredag 3 okt
Inkvartering och eget foto i parken.
www.biofoto.se

Kl 19.00 Samling på Kittlakull för en gemensam måltid, info om
parken, fototips samt deltagarnas bildvisningar. Projektor och
dator kommer att finnas.
Lördag 4 okt
Egen medhavd frukost samt foto i parken
Biofotos styrelse håller möte under lördagen.
Kl 12.00 Gemensam korvgrillning vid Naturum. Korv,
potatissallad etc kommer att finnas
Em Fortsatt eget foto i parken
Kl 19.00 Samling på Kittlakull för en gemensam måltid (catering)
Ordf. Curt Leidig informerar från dagens styrelsemöte.
Bildvisningar och kvällskaffe
Söndag 5 okt
Egen medhavd frukost samt foto i parken. Utcheckning o
städning.
Kl 13.00 Avslutning av höstträffen vid Naturum. Gemensam
enkel lunch. Hemfärd
Kostnaden beror på vad du deltager i:
Övernattning 200:-/natt
kvällsmat fredag 75:Lunch o fika 75:- lördag
Catering lördag kväll 150:Lunch söndag 50:Helt paket fredag tom söndag 750:-/person
Övernattningen sker dels på Kittlakull (reserverat för styrelsen
men några platser finns kvar) och dels på vandrarhem i parken
med mycket enkel standard, el saknas och det är vedeldning
som gäller.
Du kan ladda batterier på Kittlakull. Det finns även vandrarhem i
närheten med normal standard tex STF vandrarhem i Gnosjö ca
15 km från parken. Där får du själv boka plats.
Anmälan via mail gun.olsson@eslov.mail.telia.com senast 14
sept. då anger du antingen helt paket eller specificerar vad du
önskar deltaga i. Avgiften betalas till plusgiro 1360935-9 i god tid
innan höstträffen.
www.biofoto.se

Höstens utställningar Vårgårda och
Stockholm

Höstens utställningar

Nu börjar vi närma oss 2014 års Fotomässa i Stockholm och
Naturfotofestivalen i Vårgårda. Förra året blev en braksuccé
med tusentals besökare. Vi hade nästan 30 meter vägg. Antalet
meter som vi har är alltid ett vågspel, men hittills har alltid Ylle
lyckats förhandla sig till extra meter, så jag hoppas på det även
detta år.
Stockholmsmässan äger rum i Älvsjö den 21-23 november och
Naturfotofestivalen i Vårgårda 31 oktober-1 november.
I år kommer vi att ha liksom förra året ett utökat område för
bilder. 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. Kostnaden för bilden står varje fotograf för och blir ca
235 kr inkl moms för A3+ och ca 350 kr inkl moms för A2. På
festivalen i Vårgårda planerar vi att 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.
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 . Bilden skickas
efter mässan 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 1 oktober.

Höstens fototävling, tema “Skog och myr”
Höstens fototävling

Vi gör en vid och fri tolkning av temat. Dvs allt från skogar,
skogssjöar myrmarker med eller utan djur. Tävlingen är öppen
för alla BioFotos medlemmar. Skicka in ditt bidrag (max 3 bilder)
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på mail till fototavling(at)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 15 dec 2014.
Presentkort sponsrade av Scandinavian Photo och Biofoto utgör
priser. 1:a pris 1000 kr 2:a pris 500 kr 3:e pris 250 kr.

Medlemsregister
Medlemsregister
Webben

Under hösten ska vi uppdatera medlemsregistret som finns på
webbsidan. Vi kommer att lägga till en funktion där
medlemmarna kan få kontakt med varandra via formulär.
Medlemslistan syns endast för inloggade medlemmar. Logga in
så ser ni att namnen tex inte är fullständigt ifyllda. Ni ser också
att det syns om ni angett egen webbplats. Klicka på ett namn
och ni ser hur personen presenterar sig själv. Bra funktioner om
de är ifyllda.
Du som har användarkonto – logga in och kolla dina uppgifter,
fyll i och justera.

Webben - Skriva och visa bilder

Webben – Hur gör man?

Snabbguide
Logga in
Inlägg nytt
Skriv din text
Ladda upp och infoga bilder
Publicera
Klart
Svårare än så är det egentligen inte.
Lite mer förklaringar ”Hur gör man?”
Börja med att logga in.
Troligen har du ett användarkonto för vår webbsida
”www.biofoto.se”. Har du inget konto så kan du skaffa ett
genom att du anmäler dig som medlem via webben. Det är
samma rutin för användarkonto som medlemsanmälan, men du
ska naturligtvis inte betala medlemsavgift, det har du redan
gjort.
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Har du glömt användarnamn och/eller lösenord så kan du få ett
nytt. Gör så här: Gå till inloggningen och klicka på ”Glömt
lösenordet?”. Ange sedan användarnamnet eller din epostadress samt skriv rätt siffra i kontrollrutan. Fungerar det
inte skicka ett meddelande genom att klicka på ”kontakta oss”
nederst på sidan.
Tips som förenklar inloggningen.
När allt är klart och du ska logga in så markera rutan ”kom ihåg
mig”. Sedan kan du lägga in just denna sida ibland dina favoriter.
För att snabbt logga in klickar du på denna sida bland dina
favoriter, skriver första bokstaven i ditt användarnamn och
klickar sen på namnet som kommer upp och loggar in.
Alltså några klick så är du inloggad och kan skriva ditt inlägg och
bifoga dina bilder!
Skriv inlägg och bifoga bilder – en förenklad handledning.
Välj ut vilka bilder du vill visa.
Anpassa storleken – högst 800 px på bredden. Upplösning 72
px/tum
Bildbehandla tills du är nöjd.
Tips! Ge gärna bilderna ett enkelt förklarande filnamn eftersom
detta syns när man klickar på bilden.
Därefter loggar du in.
Överst på sidan finns en panel där du klickar på nytt.
Klicka på media.
Ladda upp dina bilder genom att dra in dem eller klicka på ”välj
filer”, markera och ladda upp.
Dina bilder hamnar då i ”Mediabilioteket” där du senare hämtar
dem till ditt inlägg.
Klicka på inlägg, skapa nytt.
Skriv en rubrik i fältet ”ange en titel här”.
Skriv din text i nästa stora fält.
Det är också i detta fält som du bestämmer utseendet på ditt
inlägg. Vill du börja med en bild så klicka in markören överst i
fältet. Klicka sedan på knappen ”Lägg till media” och du ser de
bilder du precis har lagt in. Välj den bild du vill börja med och
klicka på den. Sedan får du möjlighet att göra vissa inställningar.
Titeln är detsamma som filnamnet därav tipset att ge filen ett
beskrivande namn. Sedan kan du ev. använda filnamnet som
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rubrik och denna kommer att hamna under bilden. Vidare är
centrerat ok, välj storlek ”Stor 500 x 500”. Denna blir lagom på
webbsidan. Sedan när besökaren klickar på din bild visas den i
full storlek med filnamnet som rubrik.
Avsluta med att klicka på ”infoga i innehåll”.Beroende på vilket
utseende/layout du vill ha på ditt inlägg så kan du lägga in alla
dina bilder i följd eller alternera med texter mellan bilderna.
Välj sedan kategori att publicera i. Om inget annat så välj
bloggat.
När du är klar kan du förhandsgranska eller publicera. Klicka på
knappen ”publicera”. Nu har du publicerat ett inlägg med text
och bilder. Du kan alltid i efterhand redigera och förändra ditt
inlägg.
Behöver du hjälp använd ”kontakta oss” så svarar vi antingen via
mail eller telefon.
Det finns mer att informera om och vill du fördjupa dig så finns
en handledning att läsa när du är inloggad.
Lycka till med att skriva inlägg och visa bilder. Hoppas vi får se
många nya medarbetare på vår webb.

Nya medlemmar

Samarbete med
Biofoto Finland

Information - medlemsvärvning
Du som är medlem i Biofoto är den bästa medlemsvärvaren.
Prata med dem du träffar i olika sammanhang om allt det
positiva med Biofoto. Visa gärna ett exemplar av
”Naturfotografen”. Prata och informera. Det finns som pdf,
bifogat ett infoblad. Skriv gärna ut några st och ha alltid med dig
dessa i fotoväskan.

Samarbete med Biofoto Finland
Vi är i inledningen av ett samarbete med Biofoto Finland. En
första gemensam aktivitet är planerad till Kristi
Himmelsfärdshelgen 2015. Mer om detta kommer på webben
senare.

Har du inte fått Naturfotografen? Hör av dig så skickar jag din tidning.
Anmäl ev. adressändring till Arne Olsson gun.olsson@eslov.mail.telia.com
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