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BioFoto Syds Fotoresa till Norra Jylland
Välkommen till Biofoto Syds fotoresa till Nordvästra Jylland som äger rum den
30/5 – 2/6 2019. (Kristi Himmelsfärds-helgen).
I området finns några av Danmarks finaste fotoresmål, t.ex. Nationalpark Thy,
Skagen, Råbjerg Mile, Bulbjerg, Lille Vildmose mm.
Alla Biofotomedlemmar är välkomna att delta.
Boende
Boende är planerat i Fosdalen Naturcenter:

Det är svensk vandrarhemsstandard, men bor i mindre rum med våningssängar. Det kommer
ev. att finnas möjlighet till att disponera ett rum själv, lite beroende på antalet deltagare.
Vi disponerar hela anläggningen själv under vistelsen. Här finns ett stort kök och
uppehållsrum, badrum med dusch och toaletter.
Du hushållar i huvudsak själv, självhushållsmöjligheter finns på boendet.
Medtag eget sänglinne eller sovsäck och kudde samt handduk. OBS. Kan inte hyras på plats!
Länk till vandrarhemmet: http://www.naturcenterfosdalen.dk
Mer info om området runt vandrarhemmet:
https://naturstyrelsen.dk/media/138164/87_fosdalen_290515.pdf
Social samvaro: Vid kvällarna och ev. vid någon tidpunkt på dagarna fixar vi gemensam
mat/fika. Ev. kan även gemensamt inköp av frukostmat ordnas.
Kostnad för detta är ca 100 :-/dag = ca. 300 SEK/person

Transport
Transport sker i egna bilar till Fosdalen Naturcenter, givetvis försöker vi fixa samåkning för de
som önskar. Vi kör via Helsingborg-Helsingör eller Öresundsbron samt tar Mols-linjen mellan
Själlands Odde och Århus. Det finns även möjlighet att köra via Fyn och Lilla Bält-bron, men
den resvägen är betydligt längre.
Bilavstånd från Malmö till Fosdalen är ca. 400 km (via färja Själlands Odde-Århus)
Utflykter under vistelsen sker i egna bilar, avstånd från boendet till Skagen resp. till Thy är ca
100 km

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.

Kostnader
Färjeöverfart Helsingborg-Helsingör, alternativt Öresundsbron t.o.r. ca 100:- (beräknat på 4
pers./bil med bropass).
Färjeöverfart Själlands Odde-Århus t.o.r. ca 370:-/pers. (beräknat på 4 pers./bil)
Boende enligt ovan, ca 450 SEK/natt OBS! Boendekostnad är preliminär, beror på antalet
deltagare. Prisexemplet är beräknat på 10 st. deltagare. Det blir billigare om vi är fler.
Gemensam mat på torsdag, fredag och lördag kväll ca. 300 kr/person
Bropassage/Färja Helsingborg-Helsingör: 100:Färjebiljett: 370:Boende: 1 350 :Gemensam mat: 300:Samåkning, beräknad på 1 300 km och 4 personer i bilen: ca. 650 kr
Information om betalning återkommer vi till efter din anmälan.
Totalt blir detta ca. 2 770 SEK/person (preliminär kostnad)
(Om man är 3 pers. i bilen blir kostnaden ca. 3 200 SEK/pers.)

Anmälan
Du anmäler dig snarast, dock senast 15 april på mail till: tomas.hansen@comhem.se
Observera att antalet platser är begränsat.
Ev. frågor till: Dorte: sjolyckan41@hotmail.com mobil: 0045 22 51 70 91
Tomas: tomas.hansen@comhem.se mobil: 070 73 23 622
De uppgifter vi 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 (Vi försöker göra en samordning av resandet på bästa sätt)

Preliminärt program
Det finns en mängd intressanta fotoplatser att besöka på norra Jylland.
Vi planerar gemensamt vilka platser i området vi vill besöka. Vid denna tid på året går solen
upp ca 04:30, solnedgång är ca 22:00.
Torsdag 30/5
Avresa från Sverige på morgonen, förmiddagsfika på färjan till Århus. Ankomst till Fosdalen på
eftermiddagen, incheckning, gemensam middag samt kvällsfotografering på Vejlerne eller
Bulbjerg (Fåglar samt Landskap)
Fredag 31/5
På morgonen efter frukost avresa för fotografering vid Råbjerg Mile och Skagen. Lunch på
lämplig restaurang i området eller medhavd matsäck, därefter fortsatt fotografering. Efter
hemkomst till boendet på eftermiddagen tänder vi grillen för gemensam middag, kvällsfoto
för de som önskar.
Lördag 1/6
På morgonen efter frukost avresa för fotografering i Thy NP. Lunch på lämplig restaurang i
området eller medhavd matsäck, därefter fortsatt fotografering. Efter hemkomst till boendet
på eftermiddagen tänder vi grillen för gemensam middag, kvällsfoto för de som önskar.
Söndag 2/6
Frukost och utcheckning, därefter avfärd mot Lille Vildmose för fotografering. Lunch på
lämplig restaurang i området eller medhavd matsäck, vidare mot Århus och färjan på
eftermiddagen. Ankomst till Sverige på kvällen.
Div. användbara länkar:
https://nationalparkthy.dk/
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67697/THY_DK_A4.pdf
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/bulbjerg/
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67318/122_Bulbjerg_A4_300712_web.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67380/39_RaabjergMile.pdf
https://lillevildmose.dk/CustomerData/Files/Folders/7-downloads/117_a3-folder-lille-vildmose2018.pdf
http://www.danmarkguiden.se/karta.php

Välkomna att hänga med till Norra Jylland!
Dorte Bech Pedersen, Tomas Hansen & Curt Leidig

