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Nyhetsbrev Nr 4, 2021 
 
Innehåll 
------------------------------------------------------------------------------- 

• Bildvisning på Zoom den 21 oktober. 

• Jubileumsutställningen BioFoto 10 år är fortfarande öppen. 

• Glöm inte att skicka in den bild till BioFoto:s fototävling 2021. 

• Landsträff på Ramsvikslandet - hösten 2021    Det finns platser kvar! 

• Fotomässan i Stockholm flyttas till 2022. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Daniel Nordgren berättar och visar bilder på Zoom  
Välkommen att ansluta till en digital bildvisning på Zoom den 21 oktober kl. 19:00. 

Denna gång är det Daniel Nordgren, BioFoto-medlem och naturfotograf från Umeå 

med fokus på de vilda djuren i den norrländska naturen. Trivs lika bra i gömsle som 

utan och besitter en dåres envishet när det kommer till att vänta på rätt tillfälle för att 

få den önskade bilden.  Länk för anslutning kommer att skickas ut några dagar före  

 

Daniel presenterar sig själv med några av sina bilder: 



 



Jubileumsutställningen – BioFoto 10 år är fortfarande öppen! 
BioFoto Sveriges jubileumsutställning är fortfarande öppen!  126 fotografer från hela 

landet har skickat in sina bästa naturbilder och därmed möjliggjort denna fina 

utställning! 

 

Välkommen in i den digitala utställningshallen och ta del av alla de fantastiska 

naturbilderna och upplev den otroliga naturfotografiska bredden inom BioFoto! 

Du når utställningen via nedanstående länk eller hemsidan www.biofoto.se 

https://artspaces.kunstmatrix.com/node/4829797 

OBS! Utställningen är öppen hela året ut! 
 
Dela gärna länken till vänner och bekanta! 
 
Navigering i Digital utställning 
För att utställningen skall flyta på ett bra sätt är det bra att navigera på rätt sätt. 
Om du vill kan du börja med att välja START GUIDED TOUR. Då är det bara att luta sig tillbaka och 
titta. Längst upp till höger kan du pausa touren. 
Gå in i menyn och starta visningen igen med Start tour. 
Om du vill se hela väggen tryck på ned pilen så zoomas bilden ut och med upp pilen zoomas den in. 
Gå in i menyn och Start tour igen så är du tillbaka i visningen. 
När du trycker på en bild så kan du fortsätta manuellt med knapparna längst ner till höger. Då 
förflyttas du till nästa bild. OBS! Använd inte vänster och höger pil på tangentbordet. Det funkar inte 
så bra. 
Uppe till höger kan du trycka på infoknapp för att se mer information om bilden. 
Längst ner till höger Request kan du skicka ett mail om du har frågor om köp av print av bilden. 
Du kan gå tillbaka till en speciell bild genom att välja List of works i menyn. Och tryck på symbolen 
efter bilden så flyttas du till den bilden. 
 
Ha en bra stund! 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

BioFoto´s fototävling 2021 
 
Påminnelse – glöm inte att 
skicka in bidrag till årets 
fototävling. 
 
Senast den 30 oktober! 

Denna gång är det fritt tema! 
 
 
 
 

http://www.biofoto.se/
https://artspaces.kunstmatrix.com/node/4829797


 
Tävlingsregler: 
 
En bild per deltagare. Skriv gärna en förklarande text till bilden och ditt namn. 
 
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i BioFoto. 
 
Skicka in ditt bidrag på mail till fototavling@biofoto.se 
 
Bilderna skall vara i Jpeg-format och i färgrymd sRGB.   Döp filen med ditt namn. 
 
Storlek 1200 pixlar på höjden (bredd beroende på bildens proportioner) 
Normala 2:3-bilder blir då 1200x1800 för liggande och 800x1200 för stående. 
 
Bidragen skall vara inskickade senast den 30 oktober 2021 
Tävlingen avgörs senast 1 januari 2022 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. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Landsträff på Ramsvikslandet i Bohuslän 24-26 sept. 2021 

 
Ramsvikslandet Foto: Fredrik ”Peppe” Nordenskjöld 

 

Vill du uppleva den magiska naturen på Ramsvikslandet tillsammans med andra 

biofotingar, men glömt eller inte hunnit att anmäla dig?     

 

Det finns platser kvar!   Läs mer i bifogad information! 

 

mailto:fototavling@biofoto.se


 

Fotomässan i Stockholm flyttas till 2022 

 
På grund av pandemin har arrangörerna beslutat att flytta fotomässan till 2022. 

Något nytt datum är ännu inte bestämt. 

 

Mer info: https://www.fotomassan.se/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Vill du bli publicerad i NATURFOTOGRAFEN? 

 
Har du bilder eller bildreportage som du tror kan platsa och 

vara av intresse för NATURFOTOGRAFENS läsare?  

Speciellt bilder/bildreportage från Sverige är intressanta för 

redaktionen. 

 

Skicka i så fall ditt material till arne.berneklint@biofoto.se 

eller direkt till den norska redaktionen. Kontaktuppgifter finns 

i tidningen.  
---------------------------------------------------------------------------------- 

BioFoto Sverige 

https://www.fotomassan.se/
mailto:arne.berneklint@biofoto.se

