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Lördag 4 mars kl. 10:00 

Fototräff vid Verkeån, i sydöstra Skåne 

 

Årets första träff med fotografering i trakterna kring Verkeån . Vi inleder vid Hallamölla 

(vattenfall), därefter beslutar vi tillsammans var vi fortsätter, t.ex. Christinehof Ekopark, 

Haväng eller kanske något annat intressant i området. 

 

Mer info kommer. 

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

Lördag den 25 mars  

Fototräff i södra Halland 

 

En favorit i repris, denna gången förhoppningsvis utan stormvindar och ösregn! 

Vi inleder vid kusten vid Gullbranna, fortsätter därefter inåt landet mot Knäred och Krokåns 

vattenfall Kvarnfallet och Flammafallet. 

Se separat inbjudan 

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

Lördag den 22 april  

Första träffen i Lund? 

 

Vi möts och fotograferar vid Rinnebäcksravinen och vid Reningsverksdammarna i Lund. 

Mer info kommer. 

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

Lördag den 6 maj. 

BioFoto Sveriges årsmöte i Hofors 

 

 I år håller BioFoto Sverige sitt årsmöte Hofors, med närhet till fina fotoområden. Som vanligt 

kan man även delta på årsmötet via Zoom. 

 

Kallelse med mer info kommer. 



 

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

Söndag den 14 maj. 

Fototräff vid Djurholmens strövområde & naturreservat på Hallandsåsen. 

 

Vi besöker ett varierat område med vildmarkskänsla, innehållande bokskogar, en bäckravin 

med små vattenfall och en stor högmosse. 
 

Mer info kommer. 

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

Torsd. – fred. 18 – 19 maj  (Kr. Himmelsfärd) 

Runt Ivösjön 

 

Här tänker vi oss att under två dagar besöka ett antal intressanta platser i omgivningarna 

runt Ivösjön. Möjlighet för övernattning för de som önskar detta. 

 

Mer info kommer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Lördag den 17 juni 

Fototräff i Småland 

I försommarens vackraste tid träffas vi i Småland för en fototräff. Linnés Råshult, 

Möckelsnäs, Taxås är platser på besökslistan. 

Mer info kommer. 

 

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

Hösten 2022 

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

25 – 27 aug. (alt. 8 – 10 sept.) 

 

Fotoresa till Anholt 

 

Under ledning av en välkänd naturfotograf planerar vi en 3-dagars resa till den danska ön 

Anholt, belägen mitt i Kattegatt.  På charmerande Anholt hittar du bl.a. Nordeuropas största 

öken och de vita sanddynorna breder ut sig i oändlighet. 

 

Mer info kommer. 

 

 

 



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

2 september – 1 oktober 

Utställning i Röstånga 

Den 2 september har vi vernissage på vår årligen återkommande naturfotoutställning på 

Turistbyrån i Röstånga. 

 

Mer info kommer. 

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

Lördag 23 sept. 

Getterön vid Varberg 

Fågelfotografering från gömsle eller landskapsfoto på Gubbanäsan, här kan du välja själv. 

Dagen avslutas med en föreläsning på Naturum på Getterön. 

 

Mer info kommer. 

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

Söndag 1 oktober 

Naturfotots dag i Röstånga. 

 

Traditionell dag med bildvisningar och korvgrillning. Öppet för allmänheten. 

 

Mer info kommer. 

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

Lördag 7 oktober 

Fågelfotodag 

 

Vi träffas i centrala Malmö för en dag med lite annorlunda fågelfoto:   ”Fåglar i staden.”  

D.v.s. fågellivet i en miljö med asfalt och betong, trafik och en massa människor. 

 

Mer info kommer. 

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

Lördag 14 oktober 

Eslövs Fotofestival 

BioFoto Syd finns som vanligt på plats i Medborgarhuset i Eslöv med infobord och ev. även 

en utställning. 

 

Mer info kommer. 

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

 

 



 

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

Söndag 19 nov. 

Planeringsmöte i Eslöv 

 

Vi summerar det gångna året och planerar det kommande.  Bildvisningar och bildkritik samt 

en extern föreläsare. 

 

Mer info kommer. 

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

 

Torsdag 23  nov  kl. 19:00 

 

Zoom-möte med Duellen  

 

Vi kör en repris på förra årets succé – Fototävlingen Duellen! 

 

Det går till så att två bilder ställs mot varandra i en duell. Deltagarna röstar sedan på den bild 

de gillar mest. Sedan två nya osv. tills vi utsett en vinnarbild i finalen. 

Tävlingsregler, möteslänk och vart ni skall skicka in er tävlingsbild kommer i separat utskick. 

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

 

Dessutom: 

 
Kanske någon spontan träff med kort varsel, t.ex. nattfotografering av stjärnhimlen, 

Jägersborg Dyrehave, mm. 

 

Till fototräffarna samåker vi givetvis i möjligaste mån!  Till många av arrangemangen kan 

man ta sig med kollektivtrafiken! 

 

BioFoto Syd har inlett ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, bl.a. innebärande 

tillgång till fina lokaler i Eslöv. 

 

BioFoto Syd deltar i och stöder projektet ”Destination Rönneådalen och Ringsjön”. 

https://www.engelholm.se/uppleva-och-gora/uppleva-ronne-a/projekt-destination-ronne-a-

och-ringsjon.html 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ledningsgruppen BioFoto Syd 
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