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BioFoto Syd Fotoresa till Rondane och
Dovrefjell i Norge
Välkommen att hänga med BioFoto till Norge och Rondane/Dovrefjell den 19/9 – 23/9 2019
Alla BioFoto-medlemmar i Sverige är välkomna att delta.
Transport
Transport sker i egna bilar till/från resmålet i Norge, givetvis försöker vi fixa samåkning för de
som önskar. Avstånd från Helsingborg är ca 800 km. Transporter under vistelsen till olika
fotoplatser sker likaså i egna bilar.
Boende
Boende är preliminärt bokat i en storstuga på Putten Seter i Hövringen. I stugan finns sovrum
med 2 - 3 - 4 bäddar i varje, totalt finns plats till ca. 14 personer.
Du kan välja att hushålla själv, självhushållsmöjligheter finns i stugan, alt. att köpa måltider i
restaurangen på Putten Seter.

Social samvaro: Efter dagens utflykter finns tillfälle för att summera dagen i stugans
gemensamma utrymme.
En av kvällarna planeras gemensam 3-rätters middag i restaurangen på Putten seter.
Detta kostar ca. 400 kr/person.
Övriga kvällar föreslås att vi kommer överens om gemensamma middagar vid grillen eller i
stugans kök. Då hjälps vi åt med inköp och matlagning. Kostnaden uppskattas till 150
kr/person och dag.
Kostnader
Biltransportkostnader till och från resmålet. 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. Det tillkommer även en viss kostnad för betalvägar, dels
vid resan till/från Hövringen samt vid körning på betalvägar under dagsturer till fotoplatser.
Resekostnaderna totalt uppskattas totalt till ca. 1 000 -1 200 kr/person (vid samåkning 4
pers/bil)
Boende i storhytte på Putten seter kostar ca. 450 kr/person natt. Totalt ca. 1 800 kr/pers.
OBS! Boendekostnad är preliminär, kan variera något beroende på antal deltagare
Preliminär uppskattad kostnad:
Transporter: 1 200 kr
Boende: 1 800 kr
Gemensamma måltider: 850 kr
Totalt: ca. 3 850 kr
Tillkommer: Frukost/matpaket vid självhushållning.
OBS att kostnaden kan variera något beroende på antalet deltagare samt vilka utflykter vi
väljer att göra.
Preliminärt program
Det finns en mängd intressanta platser att besöka i Rondane/Dovrefjell, t.ex.;
Dovrefjell med myskoxar
Dörålen
Grimsdalen
Fokstumyra
Mysuseter
Snöhetta
mm. mm.
Vi planerar gemensamt vilka platser i området vi vill besöka. Man väljer själv vilka
dagsutflykter man vill följa med på. Det finns många fina fotomöjligheter i närområdet kring
Putten seter.
Vid denna tid på året går solen upp ca 07:45, solnedgång är ca 18:45.
Torsdag 19/9
Tidig avresa från hemorten, avresetidpunkt anpassas för ankomst till boendet ca kl. 17 på
eftermiddagen.
Inkvartering i stugan samt introduktion och gemensam kvällsmåltid i restaurangen på Putten
seter.
Fredag 20/9
På morgonen äter vi tidig frukost, därefter avresa för fotografering i närområdet, ta med
lunchpaket. Efter hemkomst till boendet på eftermiddagen/kvällen gemensam middag.
Lördag 21/9
På morgonen äter vi tidig frukost, därefter avresa för fotografering i närområdet, ta med
lunchpaket. Efter hemkomst till boendet på eftermiddagen/kvällen gemensam middag.

Söndag 22/9
På morgonen äter vi tidig frukost, därefter avresa för fotografering i närområdet, ta med
lunchpaket. Efter hemkomst till boendet på eftermiddagen/kvällen gemensam middag.
Måndag 23/9
Frukost, städning av stugan, utcheckning och hemresa.
Anmälan
Du anmäler dig snarast, dock senast 31 mars 2019 på mail till: curt@leidig.se
Observera att antalet platser är begränsat. Samma mailadress vid ev. frågor.
Ingen anmälningsavgift eller förskottsbetalning krävs, däremot är din anmälan bindande.
OBS! Resan kan komma att ställas in vid för få anmälningar!
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 ev. har plats till.
• Om du vill åka med någon som du har kommit överens med om detta. (Jag försöker
göra en samordning av resandet på bästa sätt)

Välkomna att hänga med till Norges fjäll i vacker höstskrud!
Curt Leidig
Biofoto Syd

Putten seter

