
  

FOTORESA TILL 
BJÖRKLIDEN/ABISKO 

13-17 September 2017 

Fotovandringshelg med ”all inclusive” 
Pris:  7 550 kr 
Ingår:  Logi i delat tvåbäddsrum i stuga i Björkliden. 
 Helpension med frukost, lunchpaket och 2-rätters middag. 
 Guide 
 Biltransporter i området 
 

 

September är månaden då naturen börjar ändra skepnad och alla underbara höstfärgerna kommer. I mitten av 
september är dagarna fortfarande tillräckligt långa för att hinna göra dagsutflykter och samtidigt, om vi har tur, får vi 
chansen att fota det magiska norrskenet. Tycker du om landskapsfotografering men har stannat av i din utveckling och 
behöver inspiration eller vill du helt enkelt umgås med likasinnade i en fantastisk fjällmiljö? Då är det här lägret för dig!  

Tillsammans utforskar vi området runt Björkliden och Abisko. Vi gör vandringar i området och upptäcker naturen genom 
objektivet. På eftermiddagarna och kvällarna tar vi del av varandras kunskaper. Vi pratar kompositioner och 
ljusförhållanden, förgrunden och bakgrundens betydelse och hur skärpedjupet påverkar hur man upplever bilden.  

 

 
Anmälan görs till susanne.lindqvist@stromback.se 
eller 073-699 89 99 

Sista anmälningsdatum 2017-07-31 
 

mailto:susanne.lindqvist@stromback.se


 

Cecilia Kalla 

 

Boende och mat: 
Boende kommer att vara i stugbyn Kåppas 
i Björkliden. Varje stuga har plats för 4 
personer i delat dubbelrum. Mer info om 
boendet finns på www.bjorkliden.com.  
Frukost, lunch och 2-rätters middag 
kommer att serveras i restaurang 
”Lapporten” i Björklidens fjällby. 

Resa: 
Enklast är att ta sig med tåg till Björklidens 
tågstation. Från tågstationen är det ca 0,5 
km att gå upp till stugbyn.   
 
Målgrupp: 
Friluftsintresserade med intresse för 
landskapsfotografering.  
 
Min/max deltagare: 
Minst 8 och max 12 st. 
 
Utrustning: 
Valfri kamera, ryggsäck för dagsvandring. 
 

Lägerprogram: 

Onsdag 13/9   Onsdag 13/9: Efter ankomst på onsdag eftermiddag tar vi en kort vandring ner till Silverfallet och Torneträsk. 
Silverfallet är det sista vattenfallet i Rakkasjokken innan den mynnar ut i sjön. Middagen serveras i restaurang 
”Lapporten” på Björkliden fjällby.  
 

Torsdag 29/6  Torsdag 14/9: Frukost serveras på restaurangen i Björklidens fjällby innan vi tar bilen och beger oss till Låktatjåkka 
tågstation. Dagens vandring går upp i dalgången Kärkevagge och fram till sjön Rissajaure, även kallad Trollsjön, 
som är Sveriges klaraste sjö med ett siktdjup på 36 meter. Lunchen äts längs vägen. Efter middag på restaurang 
Lapporten samlas vi och går igenom dagens bilder och pratar komposition och ljus. Alla får möjligheten att 
presentera minst en bild var.  
 

Fredag 30/6  Fredag 15/9: Fredagens tur går upp mot Lapporten. Efter frukosten tar vi bilen till Abisko där vi påbörjar dagens 
vandring. Leden är lättgången och vi kommer ha fin utsikt mot Lapporten. Längden på dagens vandring anpassas 
efter vilket tempo vi håller och hur många fotostopp vi gör på vägen. Middagen serveras på restaurang Lapporten 
varefter vi samlas och kollar igenom dagens bildskörd. Alla ges möjlighet att presentera minst en bild var.  
 

Lördag 1/7  Lördag 16/9: På lördagen tar vi en kort tur längs Abiskojokken. Det finns fina vandringsstigar med utgångspunkt i 
Abisko där man kan följa jokkens klara, blå vatten och hitta många fina fotomöjligheter. 

 Efter en vilopaus på eftermiddagen och efter vi intagit middagen på restaurang Lapporten har de som vill 
möjlighet att följa med på en tur till kanten av Torneträsk där vi hoppas på att norrskenet vill visa sig. 

 
Söndag 2/7 Söndag 17/9: Resans sista dag går vi en kort vandring upp till Badsjön precis ovanför Björkliden fjällby. Härifrån 

har man fin utsikt över Torneträsk och de omgivande fjällen.  Lunchen intas utomhus innan vi summerar dagarna 
och påbörjar resan hemåt.  
 
Programmet kan förändras beroende på väderförhållandena. 


