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Välkommen till Riksfototräffen 2016
Bollnäs 6-8 maj

den sakens skull. Vi har vid två tillfällen blivit bästa
klubb vid tidigare Riksfototräffar, 1993 och 2008.
I år, 2016, är det vår tur att stå som värd för detta
SM i foto. Senast det begav sig i Bollnäs var för 40
år sedan, alltså 1976. Samma år föddes också RSF:s
årsbok just här i Bollnäs. Vid detta tillfälle blev det
också byte på ordförandeposten. Göte Kreutz blev
ny ordförande.
Nu har vi alltså äran att återigen bjuda in er till några trivsamma dagar i det sköna Hälsingland.

s/s Warpen, foto Börje Norfelt

Program

Du är varmt välkommen till Bollnäs Fotoklubb och
Hälsingland – ”Linlandet.”

FREDAGEN den 6 maj

I Bollnäs har du nära till vildmarken
med vandringsleder, idylliska sjöar och fina naturupplevelser – men också nära till trevliga utflyktsmål som vårt unika världsarv Hälsingegårdarna, fina Växbo Kvarn, båtturer med ångbåten
s/s Warpen, vackert hantverk, spännande antikt &
loppisar, härliga turer med häst & vagn och mysiga
aktiviteter för barn. Sommaren lång sjuder det av
en massa evenemang med musik, dans, teater och
mycket mer!
Kulturen har en stor och självklar plats i vår kommun. Fotoklubben fick 2014 priset för årets förening i kommunen.
Bollnäs fotoklubb har funnits sedan 1944. Vi är en
relativt liten förening, men inte mindre aktiv för

• Grupp C – Enstaka påsiktsbild
• Grupp B – Kollektion digitalbild
• Bildspel
16:00 Bildvisning av Anders Geidemark /N.
19:30 Festmåltid, utdelning av utmärkelser.

SÖNDAGEN den 8 maj

09:00 Dörrarna öppnas även för allmänheten. Bildvisning av Elisabeth Englin /N.
10:00 Kaffepaus.
10:30 Juryredovisningar.
• Grupp A – Kollektion påsiktsbilder
• Grupp D- Enstaka digitalbild
• Grupp U – Ungdom digitalbild
13:00 Avslutning.

15:00 -17:00 Sekretariatet öppet på Kulturhuset.
18:00 Vernissage Galleri Lokomotiv – Hälsinglands
fotografiska mötesplats, även för allmänheten.
19:30 Särskild presentation av utställningen för deltagarna på Riksfototräffen. Därefter förtäring och
trivsel tillsammans.

LÖRDAGEN den 7 maj

09.00 Sekretariatet och utställningen öppnar. Fika.
10:00 Invigning av Ingrid Hammarberg från Bollnäs kommun.
10.15 Riksfotostämman 2016.
11:50 Representanter för Riksfototräffen 2017 presenterar sig.
12:00 Lunch.
13:00 Vi öppnar för allmänheten.
Juryredovisningar, fika ca 14:30.

Linblomma, foto Bengt Moberg

BOLLEGÅRDEN – SPORTHOTELL Bollevägen
185, Bollnäs Tel 0278-181 85, 070-372 71 10 www.
bollegarden.se
BOLLNÄS FOLKHÖGSKOLA Skolallén 10, Bollnäs Tel 0278-389 02 www.lg.se/bollnasfhs
BOLLNÄS VANDRARHEM Frelugavägen 2, Bollnäs Tel 070-777 78 68 www.bollnasvandrarhem.se

Foto: Ingrid Thim

Kommunikationer

Det är enkelt att åka till Bollnäs, tåget stannar ca
150 meter från Kulturhuset där vi ska hålla till.
Kommer ni med bil finns det bra med parkeringsplatser. Karta finns på vår hemsida http://www.
bollnas-fotoklubb.se/rifo-2016/karta/

Boende

SCANDIC Stenbomsgatan 2, Bollnäs Tel 0278-74
41 00 www.scandichotels.se/bollnas. Uppge ”Rifo
2016” och få enkelrum för 600 kr/dygn och dubbelrum för 700 kr/dygn!
GRAND HOTELL BOLLNÄS Östra Stationsgatan
15, Bollnäs Tel 0278-63 28 00 www.grandhotell.nu.
Uppge ”Riksfototräffen” så får du 20% rabatt! 796
per dygn för enkelrum, och 876 för dubbelrum.
ORBADEN SPA & RESORT Orbaden, Vallsta Tel
0278-62 15 00 www.orbaden.se

DANIEL-OLSGÅRDEN B&B Hanebo Kyrkväg 49,
Kilafors 070-372 71 10 www.daniel-olsgarden.se
www.facebook.com/Daniel Olsgarden
FRELUGA GÅRD B & B Freluga 4645, Bollnäs Tel
0763-49 92 19 www.frelugagard.se
NILS OLSGÅRDEN BED & BREAKFAST Söräng
Sjölandet 5276, Bollnäs Tel 0278-391 63, 070-649 89
55 www.nilsolsgarden.com
VANDRARHEMMET VOLTERSBERG Verkstadsvägen
5, Bollnäs Tel 0278-65 31 54,
070-583 03 30 www.vandrarhemmetvoltersberg.se
BO PÅ HÄLSINGEGÅRD; NYGÅRDEN Trebyggd hälsingegård
i Östra Höle, Rengsjö, tel 070-392
05 56 www.brollopsnatt.com. 6
bäddar i rum från olika tidsepoker. Separata byggnader med
dusch och utedass och möjlighet
till självhushåll. Frukost, sänglinFoto: Börje Norfelt
ne och handduk ingår

Kontaktpersoner i Bollnäs fotoklubb

Tommy Stokka, tommy.stokka@gmail.com, tel
070-7954940 eller Hans Strömberg, strombergs@
helsingenet.com, tel 073-8281564.

Varmt välkomna till oss i Bollnäs!

Ett stort tack till våra samarbetspartners

Hälsingegårdar - vårt nya världsarv!

U

nescos världsarvslista ska
representera hela mänsklighetens kultur- och naturarv
och skydda dessa från förstörelse, särskilt i krigssituationer.
Men tanken är också att skapa
förståelse mellan folk och länder.
En bärande idé är att världsarv
ska sprida kunskap. Därför är
det viktigt att listan är bred och
allsidigt sammansatt.
Hälsingegårdarna fyller här en
lucka eftersom böndernas byggande har varit underrepresenterat bland världsarven.

K

ulturarven är, precis som
sårbar natur, i behov av
omvårdnad för att kunna bevaras åt framtida generationer.
Hälsingegårdarna är Sveriges
15:e världsarv och nominerades
under namnet ”Decorated
Farmhouses of Hälsingland”.

D

et världsunika med gårdarna är att hälsingebönderna
byggde fler och större rum för
fester än bönderna gjorde i resten
av världen. Byggandet började på
1600-talet för att kulminera under
1800-talet. I Hälsingland finns fler
bevarade dekorerade interiörer
än någon annanstans.

S

ju världsarvsgårdar är utvalda
som representanter för omkring tusen hälsingegårdar med
stora kulturhistoriska värden.
Ett femtiotal av dem är öppna för
besök och erbjuder alla olika upplevelser. Välkommen att besöka
världsarvet Hälsingegårdar!

För mer information om
öppettider och boende på
Hälsingegårdar besök
webbsidorna:
www.halsingegardar.org
www.halsingegardar.se

