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Curts spalt 
 

Hej alla Biofotingar! 
Återigen dags att summera ett nytt BioFoto-år, det femte i vår tidslinje. BioFoto Sverige startade som fristående 
naturfotoförening den 2 april 2011, nästa år fyller vi alltså  5 år. 
Det snart gångna året har präglats av en hög aktivitetsnivå, aldrig tidigare har så många fototräffar, utställningar 
och allahanda andra aktiviteter arrangerats av våra 9 lokalavdelningar runtom i landet. 
Vi är nu fler än 425 aktiva medlemmar, vilket gör oss till en stark och respekterad  röst inom naturfotografin i 
Sverige. Vi bidrar därmed aktivt till att värna naturen och djurlivet genom vårt engagemang i BioFoto. 
Jag vill önska er alla med familjer en God Jul och ett Gott Nytt År. Hoppas ni alla vill fortsätta ert BioFoto-
medlemskap under 2016.  Jag törs lova att ni får valuta för pengarna, i form av en ännu bättre medlemstidning 
och många möjligheter att delta i aktiviteter runt om i landet. Väl mött under 2016! 
 

Curt Leidig 
Ordförande 
 

 

Medlemsavgift 2016 
 
Det är snart dags att betala medlemsavgiften för 2016.  
 
Betala senast 2015-12-31. Du betalar in på Biofoto Sveriges Plusgirokonto 1360935-9 
 
Skriv namn, adress och postadress. Uppgifterna används för att kunna skicka ut ”Naturfotografen”. Har 
du ändrat mailadress får du gärna ange även denna. 
 
Medlemsavgifter per år (2016) 
Ordinarie medlem – 500 kr 
Pensionär/student – 400 kr 
Familjemedlem – 100 kr 
 
 

Fototävlingen ”Vår och Sommar” är nu avgjord! 
 
Sammanlagt har det inkommit 45 bidrag till tävlingen från alla avdelningar i Sverige. Juryn som denna 

gång bestod av Olle Bjernulf och Arne Berneklint från Biofoto Sverige samt Anna Evenius och Linda 

Tillybs. Anna har tidigare arbetat som fotograf (porträtt, bröllop och inredning) och innan dess studerat 

konstvetenskap, men jobbar nu mest på Scandinavian Photo. Linda, jobbar som kommunikationsansvarig 

på Gsfacket. Fotar en del i jobbet samt på fritiden. 
 

Vi har utsett följande vinnare: 

På första plats och med 37 poäng av 40 möjliga kom Birgitta Bartholdson Carlsson med sin bild 

”Majmorgon på Brösarps backar” en mycket stämningsfull bild väl komponerad. 

 

Som god tvåa kom Stig-Erik Eriksson med 34 poäng med sin bild på blåvingen. En fantastiskt 

välkomponerad bild med fina färger. 



 

På tredje plats kom Frode Wendelbo med 33 poäng med sin bild på svalorna. En fin påpasslig bild med 

härlig komposition och färger. 

 

Följande fotografer får ett Hedersomnämnande: 

Lars-Erik Broberg, 31p 

Roger Backman, 31p 

Bente Egerdahl, 30p 

Börje Gustafson, 30p 

Marianne Bengtsson Rosander, 30p 

Graham Brodie 29p 

Marianne Louch, 29p 

Ola Carlsson, 28p 

Olle Robin, 28p 

Anki Hammar, 28p 

 

Bilder och mer kommentarer på www.biofoto.se 

 

 

Årsmöte 2016 
Här kommer inbjudan till årsmötet. Det är ett intressant program som lokalavdelningen i Skaraborg har 
fått ihop. Boka in helgen redan nu i din kalender. 
 

Årsmötet är den 2 april 2016 i Skövde. Tid kl 14.00 
Plats  Billingens Stugby och camping 
 
Program den 2 april 
Aktivitet 

del 1 Kl 14.00 Årsmötesförhandlingar 
del 2 Kl 16.30 Middag  ( självkostnad 175-200 kr/person. Betalas kontant vid middagen) 
del 3 Kl 18.00 Bildvisning med Jonas Forsberg/N från Hasselfors 
 
Anmälan om deltagande gör du till Hans-Olof Svensson via mail senast den 10 mars 2016. 
hans-olof.svensson@telia.com. Viktigt att du anger vilken aktivitet du vill vara med i enl ovan (1-3) 
 

Planerade fotoutflykter i samband med årsmötet 
 
Lördagen den 2 april 
Aktivitet 
del 4 kl 04.00 Orrspelsmorgon på Skövde skjutfält ( max 5 personer ) 
 Fika i skogen. Åter campingbyn vid 11 tiden 
del 5 kl 05.15 Tranmorgon vid Bjurum 
 Fika på Löfvings konstcafé på förmiddagen. Åter campingbyn vid 12-tiden 
 
Program Söndagen den 3 april 
Aktivitet 
del 6 kl 04.00 Orrspelsmorgon på Skövde skjutfält ( max 5 pers ) Åter campingbyn vid 10-tiden 



del 7 kl 05.15 Tranmorgon vid Bjurum. Åter campingbyn vid 10-tiden 
 
Anmälan om deltagande gör du till Hans-Olof Svensson via mail senast den 10 mars 2016. 
hans-olof.svensson@telia.com. Viktigt att du anger vilken aktivitet du vill vara med i enl ovan (4-7) 
 
Boende 

På Billingens stugby & camping är ett antal sovplatser reserverade för Biofotos räkning. 
Bokning och betalning av boende gör du direkt till Billingens stugby & camping. Tel 0500-47 16 33 
Ange koden ”Biofoto 2016” 
 
Frågor eller funderingar 

Hör gärna av dig till Hans-Olof Svensson   hans-olof.svensson@telia.com 
 

Välkomna till Skövde 
 
 

Vi är nu 430 medlemmar i Biofoto Sverige! 
Under året har vi haft en mycket gynnsam medlemsutveckling. Många nya medlemmar och i skrivande 
stund är vi 430 medlemmar. Detta är ett resultat bl.a. av våra insatser vid mässor och festivaler men 
lokalavdelningarnas ökande aktiviteter är det som utgör grunden. Vi har något positivt att erbjuda! 
Detta kan utvecklas än mer. 
 
 

Festivaler 
Det är festivaler på många platser. Naturfoto är populärt. Biofoto är med överallt och visar upp sig med 
bilder och information. 
 
Göinge Naturfestival 16/1 i Osby     http://goinge.naturskyddsforeningen.se/naturfestival-2016/ 
Arvika fotofestival 6 februari 2016      https://www.facebook.com/arvikafotofestival 
Naturfotodagen, Västerås 13 februari 2016     www.cameranatura.se/ 
Skånsk naturfotofestival i Hässleholm5 mars 2016     http://naturfotofestival.se/ 
Norsk NaturfotoFestival (NNFF) i Ski 11 -13 mars 2016     www.nnff.no/ 
 
 

Naturfotografen 
Vår ”medlemstidning” Naturfotografen är en tidning som alltid innehåller fina bilder, intressanta artiklar 
och reportage. Medlemstidning innebär att det är medlemmarna som tillsammans skapar denna. Vi har 
haft flera fina presentationer av våra lokalavdelningar där medlemmarna har kunnat bidra med bilder 
och artiklar om sina smultronställen och intresseområden. Du har möjlighet att själv eller tillsammans 
med någon kompis skriva artiklar och bifoga bilder. Christer Sjöberg är kontakten mellan redaktionen 
och medlemmarna och han ger dig all hjälp och stöd du kan behöva. Tag gärna kontakt med honom 
christer.sjoberg(at)skola.vasteras.se. Naturligtvis kan du också ta direktkontakt med redaktionen. 
 
 
 



Biofotodamer ställer ut 
Ett samarbete inom Biofoto Finland, Norge och Sverige där 20 damer från varje land tillsammans ordnar 
utställningar. Denna utställning ska vandra runt i alla tre länderna.  
Den första utställningsplatsen blir på Naturfotodagen 13 februari i Västerås. 
Nästa utställning blir på Norska Naturfotofestivalen i Ski 11 – 13 mars. 
 

Utställningen presenteras såhär inför Norsk Naturfotofestival: 

Initiativet kommer fra Biofoto i Finland, og nå er det etablert et samarbeid om en vandreutstilling med 
kvinnelige Biofoto-medlemmer i Sverige, Finland og Norge. Utstillingen skal vise naturen sett gjennm 
øynene til 60 kvinnelige naturfotografer, 20 fra hvert av de tre landene. 
– Dette er en viktig utstilling, sier leder i Biofoto Østlandet, Heidi Mellingen (bildet til venstre) som 
sammen med svenske Lotta Lund og finske Heidi Holmlund er hovedansvarlig for vandreutstillingen. 
Den skal først vises i Västerås i Sverige på Camera Natura Naturfotodagen 13. Februar 2016, før den blir 
sat opp på Norsk Naturftofestival i Ski 11. Til 13. mars, hvor den vil henge i annen etasje på 
festivalhotellet, Thon Hotel. Til slutt skal den vises i Finland, men der er tid og sted ennå ikke avklart. 
– Formålet er både å vise fram de kvinnelige naturfotografene, siden dette er et området mange 
forbinder med menn med store teleobjektiver. I tillegg er det viktig å knytte sammen de kvinnelige 
fotografene og skape et nettverk, sier Heidi Mellingen. 
– Selv om menn er i flertall, har vi også mange aktive og dyktige kvinner. En opptelling midt i november 
viste at vi har 45 kvinnelige medlemmer bare i østlandsavdelingen i Biofoto Norge, fortsetter hun. 
– Naturfoto er et svært bredt område, der hovedsaken er at du både er glad i naturen og glad i å 
fotografere, og jeg håper denne utstillingen kommer til å vise dette brede spekteret av naturfotografi. 
– For mange kan det sikkert være skummelt å stille ut bilder til et kritisk publikum. Men i denne 
utstillingen står vi sammen som et kvinnelig fellesskap. Jeg både håper og tror at det kommer til å bli en 
utstilling som både blir spennende og veldig bra, sier Heidi Mellingen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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


