BioFoto Syd Fotoresa till Västra Jylland
Biofoto Syd´s fotoresa till Västra Jylland äger rum den 6/10 – 8/10 2017
Alla Biofotomedlemmar är välkomna att delta.
Transport
Transport sker i egna bilar till Tönder, givetvis försöker vi fixa samåkning för de som önskar. Vi
kör via Helsingborg-Helsingör eller Öresundsbron samt Stora Bältbron.
Boende
Boende är tänkt att ske i campingstugor i närheten av Tönder, 4 pers./stuga. alt. större stuga,
beroende på deltagarantal.
Du hushållar själv, självhushållsmöjligheter finns i stugorna.
Social samvaro: Vid kvällarna och ev. vid någon tidpunkt på dagarna fixar vi gemensam
mat/fika. Kostnad för detta är 75:-/dag = 150:-/person
Kostnader
Färjeöverfart Helsingborg-Helsingör, alternativt Öresundsbron t.o.r. ca 100:- (beräknat på 4
pers./bil med bropass)
Broöverfart Stora Bält ca 150:-/pers. (beräknat på 4 pers./bil)

Boende i campingstugor ca. 450 kr/person för 2 nätter, beräknat på boende i 30 m2 stuga
med 4 bäddar. OBS! Boendekostnad är preliminär, kan variera något beroende på val av
boende:
Gemensam mat på fredag och lördag kväll ca. 150 kr/person
Totalt blir detta ca. 850:-/person (preliminär kostnad)
Tillkommer kostnad för samåkning, se nedan.
Information om betalning återkommer jag till efter din anmälan.
Samåkning
Vid samåkning gör man upp med sin chaufför om betalning. Vi rekommenderar, vid 4
personer i bilen, att man betalar 5:- milen/person lite mer om man är mindre. Detta gäller
även för transporter vid utflykter under resan och dessa bör man göra upp särskilt efter varje
tur.
Anmälan
Du anmäler dig snarast, dock senast 15 juli på mail till: curt@leidig.se
Observera att antalet platser är begränsat. Samma mailadress vid ev. frågor.
De uppgifter jag behöver ha vid anmälan är:
 Namn, telefonnr/mobilnr och mailadress.
 Ev. uppgift om vem du vill dela rum med.
 Om du har tillgång till bil och hur många passagerare du har plats till.
 Om du vill åka med någon (Jag försöker göra en samordning av resandet på bästa sätt)
Preliminärt program
Det finns många intressanta platser att besöka på västra Jylland. Huvudattraktionen är givetvis
de stora starflockarna som kallas ”svart sol”. Se en film om detta här:
https://vimeo.com/85652914
Vi planerar gemensamt vilka platser i området vi vill besöka. Vid denna tid på året går solen
upp ca 07:45, solnedgång är ca 18:45.
Fredag 6/10
Avresa från Helsingborg/Malmö vid lunchtid, ankomst till boendet på eftermiddagen.
Därefter tänder vi grillen för gemensam måltid, sen när solnedgången närmar sig söker vi upp
stararna.
Lördag 7/10
På morgonen avresa för fotografering i närområdet, ta med frukost/fika. Lunch på lämplig
restaurang i området, därefter fortsatt fotografering. Efter hemkomst till boendet på
eftermiddagen tänder vi grillen för gemensam middag, sen när solnedgången närmar sig söker
vi upp stararna igen.
Söndag 8/10
Ev. fotografering på morgonen, frukost, utcheckning från stugorna. Hemresa med ev. stopp
för fotografering på hemvägen.
Välkomna att hänga med till Västra Jylland!
RickardTrulsson, Tomas Hansen & Curt Leidig
Biofoto Syd

