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Från och med vårnumret provar vi på ett lite bredare format för att få plats med större bilder. 

Bilderna är också lite mer högupplösta (3000 pixlar/sidbredd) vilket gör att det ska gå att 

förstora bilderna mer och på så sätt ska man också kunna läsa tidningen på mer högupplösta 

skärmar som 4k. Nackdelen är förstås att bilagegränsen på 25 MB i de flesta mailklienter kan 

komma att överskridas. Då får medlemmarna själva ladda ner tidningen till sin dator-. Klicka 

på länken ni får så öppnas numret efter nedladdningen-sedan väljer ni ”spara som”  i pdf-

läsaren (tips är sedan att lägga blaskan i en egen mapp på hårddisken så har ni filerna samlade 

på ett ställe.) 

 

Naturfoto i Sydost är ett digitalt magasin för medlemmar i Naturfotogrupp Sydost. Det kommer ut 4 

nummer per år och medlemmar kan bidra med bilder och artiklar genom att skicka dessa till 

tonyeagle55@hotmail.com så hjälper jag (Tony) till med formgivning och anpassning till magasinsformatet. 

Det går bra att skicka in sitt reportage som en wordfil (eller liknande) med eller utan inklistrade bilder. För 

att inte reportagen ska bli för stora (räknat i MB) så se till att förminska (och efterskärp bilderna) till max 

3000 pixlar på längdsidan innan du klistrar in dem i textfilen (1500 pixlar för bild som är en halvsida bred). 

Vet du inte hur man gör så skickar du bara bilderna som de är utan att klistra in dem i dokumentet så fixar 

jag det plus optimering av bilderna. Glöm bara inte att skriva en notis i texten var bilderna ska sitta i din 

textfil. OBS skicka inte berättelser och reportage som PDF-filer och som sagt, klistra inte in bilder i 

worddokument med större upplösning än 3000 pixlar på längdsidan 

Nästa nummer kommer i januari och det blir förstås ett vinternummer med blandat innehåll. Bilder 

och texter önskas från medlemmarna. Även äldre bilder önskas, gärna med en liten historia där till. 

Reportage om höstfotografering av valfri genre önskas till nästa nummer! 

 

Omslagsbild: Tony Svensson 

 

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Bildcollage från Christiansö 

Text och foto: Iréne Fridh 

Bornholm och Christiansö är riktigt fina ställen för naturfotografer med olika inriktningar. Iréne visar här lite 

bilder och berättar från en sommartur till de ostligaste danska öarna. 

 
Vy över Christiansö med Runde Tårn och fyr.                                                                                  Foto: Iréne Fridh 

 

 

Här kommer lite bilder från Christiansö, som hänger ihop med Fredriksö genom en bro. Runt öarna finns en del 

skär med fåglar och sälar, dessa är Danmarks östligaste.  

 

Ön var en av Danmarks viktiga flottbaser på 1600-talet. För att skydda denna byggde man ett befästningsverk runt 

hela ön. Det var lite som ett svar på att Karlskrona anlades och att vi byggde befästningar på våra öar. Det var på 

den tiden vi var fiender, tur att det inte är så längre. Det finns en viktig Fyr som uppfördes på 1700 talet.  

 

Turbåtar går varje dag på sommaren från Gudhjem på Bornholm och Postbåten Peter anlöper hamnen alla dagar 

året runt och har plats för ett 10 tal passagerare. Öarna har ett 90-tal fastboende och det finns skola, affär, 

restaurang med hotell och en liten ”Herringfabrik” som tillverkar Dansk inlagd sill. Här finns även en campingplats 

och några hantverkare. På ön finns ett rikt fågel- och djurliv och det påminner lite om Utklippan fast större.  

 

Vi hade fina dagar här men det blåste rejält och även en dag med ihållande regn gjorde att vi blev kvar några extra 

dagar. Det lider man dock inte av. 

 

 

 



 
Vy över Fredriksö, Mycket sten är det.                                                                                             Foto: Iréne Fridh 

                                                                                             

 

 
Kryssningsbåter kommer det ibland, de får ligga utanför hamnen.                                                   Foto: Iréne Fridh 

 

 



 
Vy över del av befästningen.                                                                                                             Foto: Iréne Fridh 

 

 
Hamn, hotell och restaurang.                                                                                                            Foto: Iréne Fridh  

 



  

  

Här ligger vår båt inklämd i hörnet. Senare kom det en  

4:e båt till utanför vår, då gäller det att ha bra fendrar. 
 

  

 

Fiskmåsarna är nästan tama här. De kan komma och 

sätta sig precis bredvid en och putsa sina fjädrar helt 

obekymrade om att man finns där. Hade bara mobilen då 

jag upplevde detta. 

Småskrake på denna och 

nästa bild. 

 

Alla bilder på sidan: Foto: Iréne Fridh 

 

Frisk blåstång och kålfjäril 



 

 
Gråtrut med liten unge.                                                                                                                      Foto: Iréne Fridh  

 

 



 
Solnedgång över skäret utanför Fredriksö.                                                                                       Foto: Iréne Fridh  

 

 

Sommarbokslut från Leif 

Denna vackra sommar blev inte till den fotograferingssommar som jag hoppats på. Knäfraktur efter ett fall på 

Mallorca i maj månad och därefter några komplikationer innebar att jag inte kunde ta mig ut i naturen förrän i juli 

månad. 

 

Några turer till Torhamns udde blev det alltså till slut. Här följer några bilder från dessa turer. Nu får jag bara 

hoppas på bättre lycka inför höstens fotograferande. 

Hälsningar Leif Gustafsson 

 
Sträckande strandskator.                                                                                                     Foto: Leif Gustafsson 



  

 
 

Sträckande stor-

skrakar och kentsk 

tärna vid Udda 

Änne. 

Foto: Leif 

Gustafsson 



 
Storskarvarna samlas på stenarna öster om piren.                                                                   Foto: Leif Gustafsson 

 
En skrattmås dyker efter småfisk.                                                                                 Foto: Leif Gustafsson 



  

  
En sparvhök på jakt efter tättingar och små vadarfåglar.  En fisktärna spanande efter småfisk. 

 
Några skärfläckor sträcker förbi Udda Änne mot söder. 

Två unga kustlabbar patrullerar udden och passerar oss 

två gånger.  

Foto, alla bilder på sidan: Leif Gustafsson 



 

 
Överst rastande kärrsnäppa och här ovan sträckande myrspovar.                                                       

Text och foto: Leif Gustafsson 



Johnnys actionhörna 

Foto: Johnny Olsson 

Tidigare kunde vi se Leifs bilder på de patrullerande kustlabbarna. De är riktiga opportunister likt många andra 

köttätare i vår herres hage. För några år sedan stötte Johnny på ett par äldre kustlabbar som härjade så det gick vilt 

till på Udden! Här får ni se några av hans bilder när labbarna försöker sig på olika byten 

 
En skräntärna blir första offret för labbarnas härjningar denna dag… 

 

 

 
Den unga skräntärnan verkar dock inte ha något gott i krävan, dessutom är den stor och kan försvara sig 

hjälpligt… 

 



 
Det här kanske var en för svår nöt att knäcka för labben? 

 

 

 

  
Kanske bättre att ge sig på någon mindre tärna? Som den här fisktärnan till exempel… 



 
Den här skrattmåsen är nog lättare… 

 

 

 
Skrattmåsen tömmer sin kräva för att undfly labbarna 



 
Förstoring av föregående bild. 

 

 
Efter den något klena middagen får labbarna syn på några starar som de genast sätter efter. Nu är det förmodligen 

stararna som får det att vattnas i munnen på dem och inte halvsmälta fiskar från vitfåglarna. 

 

 

Johnnys actionhörna återkommer nästa gång och då kommer det att handla om skator och kossor! Missa inte den 

höjdaren!   

/Redaktionen 

 

 

 

 



Makro utan makroobjektiv 

Text och foto: Tony Svensson 

Visst vore det bra om det fanns rejäla närbildsmöjligheter på alla objektiv och man inte behövde köpa ett relativt 

dyrt specialobjektiv för att komma nära sina fotomotiv. Speciellt om man vill fotografera skygga insekter och andra 

smådjur så vore det perfekt med ett 300-400 mm tele med förstoring på 0,5x som de äldre makroobjektiven hade 

innan de lite modernare, med minst 1x förstoring, kom på 1990-talet. Numera finns det dock även telen och 

telezoomar med nästan 0,5x förstoring i närbildsläget. Bäst än så länge är Canons RF 100-400/5,6-8 (kommer test 

på denna senare i vinter) som dessutom till skillnad från alla andra, är väldigt lätt. Detta objektiv är dock inte gjort 

för proffsbruk och är t.ex. inte vädertätat. Ett sådant objektiv på en kamera med cropsensor (t.ex. EOS R7) eller på 

en fullformatare med minst 45 Mpix ger rejäl förstoring, nästan i klass med ett makro. 

Men det finns andra vägar att gå som fungerar, dock med några små kompromisser, om man vill kunna fotografera 

den där vackra mosaiksländan eller den skygga fjärilen. Närbildslinser som Raynox eller mellanringar fungerar 

väldigt bra, speciellt om man kombinerar dem med inte alltför ljussvaga objektiv som tillsammans med dessa 

tillbehör kan få autofokusen att bli irriterande dålig eller t.o.m. obefintlig (speciellt med spegelreflexkameror). De 

nya spegellösa kamerorna lider inte lika mycket av nämnda problem. 

Mitt test 

Jag har under några månader hårdtestat mitt telezoom 40-150/2,8 PRO tillsammans med en tunn mellanring på 10 

mm. Objektivet är ljusstarkt och motsvarar brännvidden 80-300 mm på en fullformatskamera. Utan mellanringen 

har jag en närgräns på ca 85 cm och med mellanringen kan jag fotografera på mellan 45-200 cm avstånd, vilket i 

och för sig blir en nackdel om jag vill fota på längre håll men då får jag ta av mellanringen och hoppas att motivet 

finns kvar! Hade jag använt en tjockare ring hade det fotograferingsbara avståndet krympt avsevärt även om jag i 

och för sig hade kunnat fota på lite närmare håll (mellan 35 cm – 90 cm med den näst tjockaste ringen). 

Fokusavståndet beror också på objektivets brännvidd och närgräns. 

 

Varför? 

Anledningen till att jag köpte mellanringarna och ville prova med 40-150-zoomen var därför att den var både 

ljusstarkare och nästan ett halvkilo lättare än mitt andra telezoom 100-400 som jag testade i ett tidigare nummer. 

Jag kunde nu gå lite närmare med lite större förstoring och fick dessutom ett lättare objektiv som dessutom också 

var lite skarpare. Olympus 40-150 finns numera i en ännu mycket lättare men lika skarp variant med samma 

närgräns (40-150/4 Pro). Motsvarande objektiv hos Canon är 70-300/4-5,6L och 70-300/4-5,6 (Utan L som är 

Ett sådant här set med 3 kombinationsbara 

ringar av olika tjocklek kostar runt 

tusenlappen om man väljer de som har 

elektriska kontakter för autofokus och 

bländaröverföring. Ringarna innehåller 

inget glas och försämrar därmed inte den 

optiska kvalitén. Jag köpte ett set till min 

Olympysutrustning och de ringarna hade 

dimensionerna 10-, 16- och 21 mm.  

Man förlorar dock lite ljus när man 

använder ringarna men det kompenseras 

av kamerans automatik så det är inga 

problem att få rätt exponering. Ca 1-2 

bländarsteg blir tappet om man använder 

alla tre samtidigt på ett 50 mm objektiv 

(Mindre ljusförlust vid längre brännvidd 

eller färre/tunnare ringar.) 



beteckningen på deras objektiv med den högsta kvalitén). Samma objektiv finns hos Nikon(inte L-varianten) och 

de andra kameratillverkarna liksom andra objektiv som når upp till 400 mm men dessa är lite tyngre. 

Varför inte telekonverter? 

Jag har använt 40-150 zoomen med en 1,4x konverter och det blir ganska bra. Men eftersom mellanringarna gör att 

man behåller objektivets fulla skärpa ville jag testa med detta för att se skillnaden. Och jag måste direkt säga att 

den skillnaden syntes från första bilden jag tog. Bakgrunden som ligger i oskärpa blir mycket lugnare och mjukare 

och skärpan på motivet blir några strån vassare så att fler små detaljer syns tydligare. Konvertern stjäler också ett 

helt bländarsteg (två steg med 2x-konvertern) vilket kan vara en nackdel eftersom man dessutom oftast också vill 

blända ner minst ett steg (Inte många objektiv är som skarpast vid största bländaren). 

Här kommer ett antal bilder som jag tagit de senaste månaderna med min nya närbildskombo. 

 
En av de första bilderna jag testade med mellanringarna blev på denna humledagsvärmare. Bilden lite beskuren 

då den inte fotograferades på närgränsen utan på lite längre håll.  Bredvid syns bilden uppförstorad en aning. 

 

 

 

Den stora bilden 

är beskuren bara 

på höjden så den 

visar utsnittet i 

originalbilden. Till 

vänster ses 

blombocken lite 

mer uppförstorad. 

Blombocken är ca. 

12 mm + 

antennerna 



 

 

 

 

 

 

 

Hela bilden (beskuren bara beskuren på höjden) 

överst, och här till höger en beskuren variant från 

samma bild. Kombon fungerar med andra ord väl 

för handhållen fotografering av smådjur. Fördelen 

gentemot ett makro på 90-100 mm är att jag inte 

behöver gå så nära att jag skrämmer iväg de små. 

På nästa sida kommer en annan bild från trädgården 

som jag kanske inte hade fått med denna kombo 

eftersom den är fotograferad på lite längre håll, 

ca 2,5 m. Innan du köper mellanringarna så prova 

gärna med objektivet du tänker använda så att du  

vet vilka fotograferingsavstånd som du kan  

förvänta dig. Den tunnaste ringen brukar dock alltid 

ge tillräcklig förstoring för allt som är större än 1 cm, men är den ordinarie närgränsen dålig kanske det inte räcker 

med att använda den tunnaste ringen.  

 

Huvudbilden visar utsnittet som den lilla mellanringen ger 

(bilden bara beskuren på höjden) och hur mjuk bakgrunden 

renderas. Den infällda bilden visar ca 70% av maximal 

förstoring utan att interpolera upp bilden. Kameran har endast 

20 Mpix men det verkar räcka till för att man ska se t.o.m. 

håren på flugan tydligt. Flugan är 8-10 mm lång. 

 
Ängssmygare på åkervädd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I somras fick jag besök av kejsartrollslända 

när jag satt på altanen och fikade. Kameran, 

som jag alltid har tillgänglig, var utrustad 

med mitt 300/4 vilken har bra närgräns. Jag 

kan nästan fylla ut hela bilden på närgränsen 

om motivet är så här stort (8-10 cm lång). 

 

Med lilla zoomen och mellanringen skulle jag 

varit tvungen och ta ett eller två steg framåt  

för att kunna fokusera vilket kanske hade 

skrämt iväg den vackra mosaiksländan som 

satt och åt på ett byte den nyss fångat! 

 

Vid närgränsen, som på den 

stora bilden, är skärpedjupet 

ganska kort och jag hade 

problem med att kunna blända 

ner p.g.a. dåligt ljus. 

Lösningen blev handhållen 

fokusstackning som kan göras 

i flera av de nyare spegellösa 

kamerorna. Man ställer in så 

att kameran tar flera bilder i 

snabb följd med en liten 

förskjutning av fokus mellan 

varje bild. Sedan kan man slå 

ihop dessa bilder i datorn 

eller låta kameran göra det 

direkt. Min kamera sparar 

både delbilderna och gör en 

ihopslagning så jag kan välja i 

efterhand hur jag vill göra. 

Hur man gör i datorn är lätt 

att lära sig och det finns 

många instruktionsvideos på 

Youtube för allehanda 

kameramärke. Kolla om du 

har denna möjlighet i din 

kamera! Det gäller dock att ha 

bra bilddstabilisering och att 

motivet är helt stilla om det 

ska fungera handhållet. 



Fotografera mer i trädgården 

Text och foto: Örjan Rubin 

Trädgården hemma kan vara fylld med överraskningar, som en dag denna sommar. Vårt trädgårdsland var tydligen 

en trevlig upplevelse för rådjuren. Inte kan jag bli arg på så vackra djur, de ska leva de också. Nästa år blir det att 

sätta upp bättre skydd för grönsakerna. Som tur var kunde jag rädda en del grönsaker och så om en del. 

  

Spindeln hittade jag vid altanen och hoppas att korset visas på bilden. 

  

Hälsningar 

Örjan  

 

  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen tipsar 

Att fotografera i sin trädgård kan vara väldigt givande och man kan göra 

mycket med små medel för att öka variationen på motiven och arterna 

som finns där. Att t.ex. plantera blommor som lockar till sig fjärilar och 

andra insekter har vi skrivit om i tidigare nummer och det finns även lite 

på hemsidan, naturfotosydost.se om det. 

Här berättar naturfotograf Niklas Virsen lite om sitt eget fotograferande i 

trädgården:  

https://www.frostadnaturfoto.se/fast-i-tradgarden-med-kameran-mina-

rad-vid-makrofotografering/ 

Och här är en video om fågelfotografering i trädgården från BBC  

Wildlife Magazine: 

https://www.youtube.com/watch?v=7NlQksGR8Vw 

Här hittar ni redaktionens egna försök till fågelfoto under vintern i 

trädgården (och snart är det dags att förbereda årets försök): 

http://www.naturreportage.se/naturfoto_sydost/aktuellt/Historien%20om

%20min%20stora%20feta%20vintermatning%20_pdf.pdf 

 

https://www.frostadnaturfoto.se/fast-i-tradgarden-med-kameran-mina-rad-vid-makrofotografering/
https://www.frostadnaturfoto.se/fast-i-tradgarden-med-kameran-mina-rad-vid-makrofotografering/
https://www.youtube.com/watch?v=7NlQksGR8Vw
http://www.naturreportage.se/naturfoto_sydost/aktuellt/Historien%20om%20min%20stora%20feta%20vintermatning%20_pdf.pdf
http://www.naturreportage.se/naturfoto_sydost/aktuellt/Historien%20om%20min%20stora%20feta%20vintermatning%20_pdf.pdf


Läckert sommarmöte i kvällsljus 

Text och foto: Tony Svensson 

I somras efter att vi suttit på Udda Änne med magert resultat bestämde Johnny och jag att ta en sväng ned åt piren 

för att avnjuta det fina kvällsljuset. Det blev lite film i det magiska ljuset men inte mycket till fågelfoto. På väg 

tillbaka genom tistelbeståndet på udden öster om piren så såg vi något som rörde sig bland tistlarna. Det var en 

svärmare som likt en kolibri flög från den ena tistelblomman till den andra och födosökte. Under ca. 10 minuter 

fotograferades det för fulla muggar och svärmaren, som visade sig vara en brunsprötad skymningssvärmare, 

försvann sedan och stod inte att hitta. Vi letade förstås inte så mycket bland alla uddens blommande tistlar eftersom 

vi redan hade fått fina bilder på den lilla märkliga varelsen. Tänk vad en liten insekt kan rädda en annars mager 

fågeldag! 

 

  

Brunsprötad skymningssvärmare är en kraftig svärmare med 

ett vingspann på 60-77 mm. Vid varm väderlek flyger den 

även dagtid och den besöker gärna blommor. Här hemma i 

Björkenäs brukar jag se den i maj –juni vart eller vartannat år 

då den besöker mina rododendronbuskar. Arten finns i i södra 

och mellersta Sverige men ses också sporadiskt längre norr ut. 

Den vanligaste svärmaren som ses dagtid är humle-

dagsvärmaren (förr humlelik dagsvärmare). Denna kunde ni 

se i reportaget om mellanringskombon. Till skillnad från 

humledagsvärmaren är de flesta svärmare mest aktiva 

nattetid. Spinnare och svärmare räknas in i den stora gruppen 

som vi kallar ”nattfjärilar”. 



Sommarkavalkad från medlemmarna 

Här kommer en kavalkad av bilder från sommarens fotoäventyr! Allt från färgsprakande sommarbilder till lite mer 

nertonade dova landskap som ger lite höststämning så här i september. Glöm inte att ge er ut och fotografera nu 

under hösten så att höstkavalkaden i nästa nummer blir lika fyllig! 

Sommarhälsningar från Karin Sandström 

 
Sjungande gulärlehane 

 

  
Honan sitter i vetefältet i närheten.                                                  Stor blåklocka blommade fint i år! 

 

 



  
Sälgskimmerfjäril                                                                                Liten guldvinge 

 
Åkervädd är godis för humlor! 

  

 
 

 

Tornseglaren har krävan fulladdad med goa insekter! 

Vårtbitarna skiljs från 

gräshoppor bl.a. på de 

långa antennerna. Här 

en grön vårtbitare som 

är vår största art och 

den som vi brukar höra 

på sommaren med sitt 

speciella läte som 

många tror är från en 

syrsa. 



Råbock i vetefält 

 
Myrspov på Torhamns udde 

 

 



  
Kärrsnäpporna kan flyga på höjden när de passerar udden.           En ung ormvråk är uppe och flyger. 

  
Ängsmetallvinge                                                                                 Pärlgräsfjäril 

 

Sommarhälsningar Från Karl Zeift 

” Jag var på en Zoom-fotoresa i slutet av sommaren, till Ölands raukar och trollskog. Kursen bestod i 

landskapsfotografering under ledning av den kände och prisvinnande landskapsfotografen Serkan Günes. Det var 

väldigt roligt och lärorikt. Här kommer några bilder jag tog under kursen.”  

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 



Sommarhälsningar från Ivan Svensson 

 
En ung rödstjärt i trädgården 

 
Lunnefåglar fotograferade vid ett besök på Rundö, Norge i somras. 

 



Sommarhälsningar från Peter Karlsson 

 
Fiskgjuse i Älmtaryd på vår utflykt 9 juli. 

  
Sydnäktergal på Utlängan                                                   Törnsångare 

 

  
Sånglärka                                                                            Den ståtlige unge herr kråka 

 



 
En lite rufsig ung rödstjärt! 

 
Lärkfalkarna häckade på Utlängan i somras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Här är herr och fru Lärkfalk 

 
Tyvärr hade en av deras ungar ramlat ur boet. Kanske blev boet attackerat av kråkor. Hur det gick för ungen 

förtäljer inte historien. Rovfågelungar som ramlar ut så här blir ofta offer för trutar och kråkfåglar. 



Sommarhälsning från Jan-Olof Olsson 

Flyguppvisning på Uttorp 

 

En tidig morgon i mitten av augusti satt jag längst ut på Uttorps naturreservat och spanade efter fåglar. Hade precis 

plockat fram min frukostsmörgås när jag upptäcker två havsörnar som närmar sig. Dom cirklar runt några varv och 

utför en ganska avancerad flyguppvisning innan de majestätiskt drar vidare. 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Fotoutflykt på självaste valdagen 11/9 2022 

Text och foto: Tony Svensson 

Första höstutflykten gick till Torhamns udde i jakt på rovfågelsträck. Med mulet väder och en svag nordvind kan ni 

själva räkna ut hur stort rovfågelsträcket var (obefintligt). Trots detta blev det i alla fall några enstaka rovfåglar, en 

del vadare och lite småfågel. Kronan på verket var den unga fjällpiparen vi hittade på den torrlagda stranden på 

västra sidan. Senast jag såg den på udden var för 15 år sedan! Väldigt trevligt återseende måste jag säga. 

 
En grå flugsnappare uppehöll sig med andra fåglar i en av vildaplarna. 

 

 
En lärkfalk flög över huvudet på oss när vi studerade kust- och ljungpipare tillsammans med andra vadare. 

 

 

 



 
Ute vid den av lågvattnet torrlagda västra stranden stod en ung fjällpipare och vilade upp sig inför den fortsatta 

flytten. 

 

 

 
Den hade också den goda smaken att vara kvar på platsen tills andra fågelskådare, som vi hade meddelar via 

telefon och larmsystemen, anlände för att få se denna ganska ovanliga rastaren. 

 

 



 

 

 

Är du intresserad av naturfoto och vill träffa likasinnade och utveckla ditt naturfotograferande så 

kanske Naturfotogrupp Sydost är något för dig. Som medlem kan du följa med på fotoutflykter (vi 

anordnar mellan 5 -10 st. om året). Den digitala medlemstidningen Naturfoto i sydost kommer att 

skickas till dig 4 gånger per år och publiceras på hemsidan i efterhand. På  www.naturfotosydost.se 

kan du bidra med bilder och texter, likaså i medlemsbladet. Vi är aktiva i landets sydostligaste hörn 

med bas i Karlskrona, Ronneby och Torsås kommun. 

 

 

 


