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Curt har ordet
Hej alla medlemmar i BioFoto Sverige!
Hoppas ni alla har haft en skön och avkopplande sommar! Om kameran mot förmodan
har legat lite oanvänd, är det dags nu att ladda batterierna inför höstens BioFoto-äventyr.
Det finns mycket på programmet i våra tio lokalavdelningar, håll utkik på hemsidan och i
Facebookgrupperna, där alla aktiviteter annonseras. Missa inte heller att skicka in era
bästa naturbilder till BioFotos fototävling eller till vår utställning på Vårgårda
Naturfotofestival. Läs mer om detta i nyhetsbrevet.
BioFoto är en helt igenom ideell förening. Det betyder att alla arrangemang som
genomförs, endast kan äga rum tack vare frivilliga insatser från engagerade medlemmar.
Ett stort tack till alla för era insatser! Men vi behöver bli fler. Tag kontakt med er
lokalavdelningsansvarige om ni har förslag på intressanta naturfotoaktiviteter, säkert
finns det något naturområde i närområdet som kan bli målet för en fotoutflykt.
BioFoto Sverige växer, många har blivit nya medlemmar under 2017. Ett särskilt
välkommen till er, hoppas ni skall trivas i föreningen!

Curt Leidig
ordförande

Fototävling 2017
Tema: Spänning
Vi gör alltid en vid tolkning av temat.
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Biofoto Sverige.
Skicka ditt bidrag till fototavling@biofoto.se. Märk mailet med ”Tävling”.
Bidragen skall vara inskickade senast 15 september 2017
Bilderna skall vara i Jpeg-format.
Storlek 1200 px på höjden (bredd beroende på bildens proportioner)
Normala 2:3-bilder blir då 1200×1800 för liggande och 800×1200 för stående.
Färgrymd sRGB
Tävlingen avgörs senast 31 dec och 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
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 /gm Arne Berneklint

Medlemmar
Just nu är vi 468 medlemmar. Det är spännande. Kommer vi att kunna hälsa medlem nr
500 välkommen i höst? Nu betalar ny medlem 250:- i medlemsavgift för resten av året och
får då nr 3 o 4 av Naturfotografen. Passa på att prata med dina kompisar om medlemskap.
Ta med dig infobroschyrer om Biofoto när du går på föreläsningar, utställningar etc. och
lämna till dem som är intresserade.
Broschyr i pdf finns att ladda ner på http://www.biofoto.se/om-3/

Ingen fotomässa 2017
Det blir ingen fotomässa i Stockholm i år. Mässan planeras till våren 2018. Så information
om den mässan kommer senare.

Nu har Biofoto Uppland startat
Den 5/6 startades avdelning Biofoto Uppland med en träff i den norduppländsk skogen.
Vi träffades i Strömsbergs bruk för att ge oss ut till Honolulukojan där vi fotade och la upp
planer för avdelningen.
Biofoto Uppland kommer ha en höstträff ute på Hållnäshalvön 13-15 oktober.
Vi kommer att bo på Kolhuset längst ut på Ängskär och därifrån åka till spännande
platser. Begränsat antal platser (12 st) och boendet är enkelt men det finns kök, bastu
och dusch. Pris 600 kr. Anmälan till Lotta Lund
(Då det endast finns 9 sängplatser kommer tre st sova på golvet)
Avdelningen finns på FB och på hemsidan, se där för mer information.
Kontaktansvarig: Lotta Lund mail: stromsbergskolarinnan@live.se

Välkomna till Fototräff i norr
Hoppas ni har det riktigt fint i försommar grönskan med många trevliga fotoutflykter.
Efter en blåsig och kylig vår har det nu här i Höga Kusten börjat gå mot sommarliknande
förhållanden med ett lummigt grönt landskap, härligt ljusa försommarkvällar, blomning
och fågelsång.
BioFoto norr planerar nu en höstträff under helgen 6 - 8 oktober i natursköna Lövångers
Kyrkstad. Här bor vi i kyrkstugor med anor från 1700-talet. Stugorna är renoverade med
god standard och alla stugor har behållit sin tidsenliga charm. Alla har dusch och toalett
och de flesta har pentry.
Under helgen träffas vi för att diskutera och planera för framtiden, hur vi kan går vidare
med ett levande BioFoto norr och hur vi kan få flera medlemmar. I dag finns de flesta
medlemmarna i Umeå området och Höga kusten. BioFoto norr är en stor lokalavdelning,
halva Sverige, så vi är medvetna om att det blir långa avstånd till träffar, Edsbyn i söder
och Gällivare i norr.
Hur planerar vi för träffar i framtiden, gemensamma utställningar, medlemsvärvning,
presentation av BioFoto norr i Naturfotografen, m.m. Det finns mycket att diskutera så vi
hoppas på att det dyker upp en hel del idéer, under helgen, vi kommer kanske så långt
att vi kan göra någon form av årsplanering med några olika aktiviteter.
Vi skall naturligtvis också göra fotoutflykter under helgen, motiven i kyrkstaden är många
och på gångavstånd ligger Gärdefjärdens naturreservat, en rik fågelsjö, omgiven av ett av
Västerbottens finaste odlingslandskap. Väster om sjön finns sanka strandängar och
åkermark med lövdungar och blandskog.

Vi har inte så lång väg till Bjuröklubb, ca. 20 minuters bilresa. Under september/oktober
bjuder både Bjuröklubb och Grundskatan på bra tillfällen att se söderflyttande fågel som
änder, måsfågel och vadare. Både Bjuröklubb och Grundskatan ingår i Bjuröklubbs
naturreservat. Det är framförallt områdets hällmarker, klapperstensstränder och
sanddyner som erbjuder oss många fotomotiv.
Pris för helgen är 1075:- / pers. vid ett antal av 10 - 15 personer. I priset ingår då:
Övernattning i stuga: fredag - söndag. (1 till 5 bädds stugor)
Frukostbuffé: lördag-söndag
Lunchbuffé alt. Lunchlåda: lördag
Middag: lördag
Eftermiddags/kvälls fika: lördag.
Ingår inte i priset: Sänglinne samt städning av stugan.
Sista anmälningsdag söndag 17 september.
Anmälan till Anders Dahlin via mail: info@andersdahlin.com
Tel 073 064 99 27

Fotofestival i Vårgårda
Höstens utställning i Vårgårda
Nu börjar vi närma oss 2017 års Naturfotofestival i Vårgårda. Förra året var det ett stort
intresse på fotofestivalen i Vårgårda.
Vi hade bilder i vår monter samt på utställningsskärmar.
Naturfotofestivalen i Vårgårda äger rum 3-4 november.
För att få utställningen enhetlig kommer vi att som förra året producera alla bilder centralt.
Alla bilder för utställningsskärmarna kommer att utgå från format 329 x 483 mm (A3+)
och vara monterade på 5 mm kapaskiva. I montern kommer vi att ha 420x594 (A2).
Vi kommer att ha plats för 16 st A3+ samt ca 24 A2.
Vi behöver ett antal bilder från så många som möjligt för att kunna göra ett bra urval till
utställningen. Skicka gärna flera bilder men högst 5 bilder per fotograf, så har vi några att
välja på.
De fotografer som fått bilder antagna att hängas på 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 325 kr inkl moms för A3+ och ca
400 kr inkl moms för A2.
Bilden skickas efter mässorna till er mot en portokostnad.
Bilderna skickas till arne.berneklint@biofoto.se . Märk mailet med ”Fotomässan”. 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 10 september helst tidigare så får vi lite mer tid att göra urval.
Mässgeneralerna Arne Berneklint och Kyösti Ylinen
Har du inte fått Naturfotografen?
Anmäl ev. adressändring via mail till: arne.olsson@naturokultur.se

