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Curts spalt 
Hej alla Biofotingar! 
Välkommen att läsa årets första nyhetsbrev, bl.a. om kommande årsmöte, ett par nya 
kontaktpersoner och en kommande långresa. 
Vår förening går in i 2016 med ambitionen att fortsätta vara Sveriges största och bästa 
förening för naturfotografer! Ingen annan kan erbjuda sina medlemmar ett lika 
omfattande program, alltifrån korta, spontana utflykter till storslagna långresor, 
möjlighet att delta i utställningar och mycket mer. Tack vare samarbetet med våra 
systerföreningar i Norge och Finland, är alla deras aktiviteter tillgängliga även för oss. Vår 
tidning Naturfotografen kommer ut med 4 nummer under året, som vanligt fyllda med 
fantastiska naturbilder och reportage. 
Det kommer att bli ett spännande år, väl mött under 2016! 

 Curt Leidig, ordförande 
 



Biofotodamer ställer ut 
Sixty Chicks*Wild Picks 

I månader har det planeras, en stor vånda att välja 
ut en bild men nu är allt klart med den stora 
nordiska naturfotoutställningen med 60 tjejer från 
Norge, Finland och Sverige.  
I Västerås på Naturfotodagen visas den för första 
gången för att sedan vandra vidare till Norge och 
den norska naturfestivalen i mars för att sedan 
fortsätta till Finland där den kommer sitta under en 
lång tid på Finlands naturcenter Haltia. 
Ansvariga för denna utställning är Lotta Lund för 
Sverige, Heidi Holmlund Finland och Heidi 
Mellingen för Norge.  
Projektet för detta är att lyfta fram kvinnliga 
naturfotografer då männen har som oftast den 
framträdande rollen i naturfotografering och det är 
männen som får stå som föreläsare på olika 
arrangemang och kvinnorna får stå tillbaka.  
Vi vill också skapa ett samarbete mellan länderna i 
vår förening. Reportage på SVTplay/nyheter 
Västmanland fredag 12/2 kl 18.30 
Så ta chansen och besök utställningen.  

                                                        Lotta Lund 
 

Årets Biofototävling 
Tema: Svartvitt. Tävlingen är öppen för alla BioFotos medlemmar. Skicka in ditt bidrag 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 sept 2016. 
Tävligen avgörs senast 1 dec 2016 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 
 



Årets Biofotoresa går till Pantanal i Brasilien. 
En stor möjlighet att få fotografera Jaguar och Golden Lion Tamarin samt mycket annat, exempelvis 
krokodiler jätteuttrar, massor med fåglar och fantastiska växter. Här kan man både använda tele, 
normal, vidvinkel och macroobjektiv. 
Först till kvarn gäller, det finns ett begränsat antal platser. All information finns i en pdf som du laddar 
ner från www.biofoto.se . Du kan också ringa mig eller Thomas för ytterligare upplysning. 
Initiativtagare är Biofoto Stockholm men alla i Biofoto Sverige är välkomna. 
 

Arne Berneklint, Biofoto Stockholm 

 

 
 



Biofoto Sverige Årsmöte 2016 Kallelse 
Årsmötet är den 2 april 2016 i Skövde. Tid kl 14.00 
Plats Billingens Stugby och camping 
 
Förslag till stadgeändringar och motioner skickas till styrelsen (curt(at)leidig.se) senast 2016-02-20.  
 
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 (hans-olof.svensson(at)telia.com) senast den 
10 mars 2016. 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. 
 
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 senast den 10 mars 2016. 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(at)telia.com).  
 

Välkomna till Skövde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ny kontaktperson i Syd 
Tomas Hansen är ny kontaktperson. Här presenterar han sig: 
” Mitt intresse för djur och natur är något jag haft med mig sen barnsben. Detta intresse har de senaste 
30 åren kombinerats med fotografering där allt från landskap till makrofotografering ingår, dock har 
fåglar och insekter blivit favoritmotiv. Södra Sverige erbjuder många fina möjligheter för en 
naturfotograf och några av mina absoluta favoriter är flyttfåglarna under våren vid Krankesjön, Vombs 
ängar och Södra Öland. Av och till har det blivit längre resor till t.ex. Norge med fågelön Runde, Island, 
Nepal, och Etiopien. När det gäller redigering av foto är jag ganska konservativ och anser inte att det är 
OK att ändra innehållet i en bild. Att beskära en bild tycker jag är OK.  
Jag är 58 år och bor i utkanten av Malmö. Till vardags arbetar jag med produktansvar på en av ABBs 
utvecklingsavdelningar för industriautomation. Som motpol till arbetet använder jag naturfotot för att 
koppla av och ha roligt, att man sen träffar många trevliga och intressanta människor under tiden är en 
klar bonus. 
Jag har nu tagit över rollen som kontaktperson för Biofoto Syd efter Arne Olsson som bett att få lämna 
över stafettpinnen. Biofoto Syd har en ”ledningsgrupp” just nu bestående av sju personer där Arne 
fortfarande är kvar med all sin erfarenhet och sitt stora kontaktnät.  Inom gruppen hjälps vi åt att 
sammanställa idéer på aktiviteter och fördelar arbetet med att planera och genomföra dem. Vi i 
”ledningsgruppen” ser fram emot att träffa er vid våra kommande fotoaktiviteter där vi alla delar med 
oss av våra erfarenheter, idéer och synpunkter.” 

Tomas Hansen  

 

 

Ny kontaktperson i Värmland - Dal 
Maria Malmström är ny kontaktperson. Här presenterar hon sig: 
Jag fotograferar det mesta men framförallt natur i alla dess former. Ofta söker jag mina motiv på nära 
håll både geografiskt och motivmässigt. Jag rör mig i området från mikroskopfotografering till makro och 
jag fastnar gärna för små oansenliga blommor, mossor eller lavar som finns i vår närhet. Jag fotograferar 
lika gärna ogräs som orkidéer och försöker helst få till lite abstrakta bilder. Till vardags arbetar jag som 
kemist och jobbar på biologiavdelningen på Karlstads universitet där jag kan få värdefull hjälp med 
artidentifikation i de fall det behövs. 
Vi är inte så många medlemmar i Värmland-Dal och vi är spridda över ett stort geografiskt område. Jag 
skulle därför gärna försöka få till en gemenskap inom lokalavdelningen så att vi kan lära känna varandra 
bättre. Jag hoppas att vi kan göra detta genom att anordna utflykter till intressanta platser i området. 
Det borde inte vara så svårt med tanke på att vi har 219 naturreservat inom Värmland-Dal. Jag vill 
uppmuntra alla medlemmar att arrangera utflykter så att de får möjlighet att visa en fin fotoplats från 
sin trakt. Det är också viktigt att vi kan ge plats för mera spontana aktiviteter där man på ett enkelt sätt 
kan bjuda in andra att delta. Det är min förhoppning att vi på sikt även ska kunna skapa arrangemang 
som kan vara intressant för biofotografer från andra delar av landet. 

Maria Malmström 
 
 
 
 
 
 



Biofoto på Facebook 
De flesta lokalavdelningar är nu aktiva på Facebook. Gå gärna in och kolla. Sök på Biofoto så får du upp 
både svenska och norska lokalavdelningar. Vill passa på och nämna att all information från Biofoto 
lägges ut på vår webbplats Biofoto.se. Nyhetsbrev mailas och postas ut några gånger om året. Facebook 
är ett bra komplement till detta. Sammantaget är ambitionen att vi på ett bra sätt ska nå ut till våra 
medlemmar om vad som händer inom Biofoto. Lokalavdelningarna svarar själv för info om sin 
verksamhet ut till medlemmarna i respektive område. Det finns tankar om att kunna koppla ihop 
webbsidan med Facebook för att på ett lätt sätt visa upp mångfalden av aktiviteter som sker inom 
Biofoto Sverige. Nyhetsbreven kan förbättras och komma ut oftare i samma syfte. Allt detta är frågor 
som vi kan diskutera på årsmötet. 
 
 

Festivaler 
Skånsk naturfotofestival i Hässleholm5 mars 2016 http://naturfotofestival.se/   
Norsk NaturfotoFestival (NNFF) i Ski 11 -13 mars 2016 
 
 

#FOTO 
Detta är en webbtidning med mycket naturfoto och reportage. Fina bilder och artiklar. Gratis att ladda 
ner som pdf eller att läsa direkt på nätet. Tomas Karlsson är redaktör. Han gör reklam för BioFoto i sin 

fina webbtidning  #FOTO   http://www.hashtagfoto.se/. 
 
Han kommer att producera 3 nummer under 2016 med annons för BioFoto. 
 
#FOTO är ett Crowd - Culture magasin 
Crowd-Culture innebär att magasinet är en öppen plattform för den som vill publicera sitt material. 
Crowd-Culture innebär att magasinet har en fri och flexibelt påverkansbar form. 
Crowd-Culture innebär att din vilja i samverkan med övriga deltagares viljor sätts i centrum, ej 
ekonomin. 
 

 
 



Aktiviteter från Biofoto Syd 
Årsprogrammet är under planering och vi redovisar här det som är klart och tidsplanerat samt de 
aktiviteter som också i övrigt är på gång. Vi räknar också med innemöten samt några spontana 
fototräffar. 
Den sedan länge planerade utställningen om ”Skånsk Natur” ska vi också komma igång med. Vi kommer 
att via mail, webbsidan samt Facebook hela tiden informera medlemmarna om vad som är på gång. 
Facebookgruppen är nystartad så det är bara att gå in och anmäla sig. 
 

Datum Aktivitet 
20 febr. Lightroomkurs med Patrik Larsson. 

 

27 febr. Lightroomkurs, repetition med gruppen. 

 

Mars Vi besöker Scandinavian Photo i Malmö. 

 

5 mars Vi finns med en monter på Skånsk Naturfotofestival i Hässleholm. 

 

19 mars Lightroomkurs med Patrik Larsson. 

 

10 april Vi fotograferar blåsippor och andra tidiga vårblommor vid naturreservatet 
Kjugekull, beläget med en magnifik utsikt över Ivösjön. 

 

5 – 7 Maj Vår traditionsenliga fotoresa över Kristihimmelsfärdshelgen går i år till 
Bornholm. 

 

21 maj Vi besöker Hallands Väderö, förhoppningsvis med en tidig morgon eller sen 
kväll. 

 

11 juni Vi guidas runt Åraslövs mosse, känd för sin rika flora med bl.a. 13 arter av 
orkidéer. 

 

Juli Vi fotograferar insekter/fjärilar i Åhustrakten. 

 

13 aug. Fyledalen kan vi inte få nog av så det blir ännu ett återbesök. Vem kan motstå 
dessa Lövgrodor. 

 

2 – 4 Sep. Vi finns med en monter på Falsterbo Birdshow (www.falsterbobirdshow.com). 

 

10 Sep. Vi besöker Steninge i Halland med dess varierade kustnära landskap. 

 

hösten Biofotos medlemmar ställer ut i Naturum vid Stenshuvuds nationalpark. 

 

15 Okt. Vi arrangerar Naturfotots dag i Söderåsens nationalpark. 

 

22 Okt. Vi finns med en monter på Fotofestivalen i Eslöv (www.eslovsfotoklubb.se). 

 

29–30 Okt. Höstträff vid sjön Åsnen i södra Småland. Delar av sjön är en blivande 
Nationalpark. 

 

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


