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Sommaren är fylld med
spännande grejer du kan
fotografera. Vi har samlat
ihop 43 evenemang för de
kommande månaderna.

Det finns ingen anledning att låta kameran stanna i fotoväskan den närmaste tiden. Det finns givetvis möjlighet att ta bra
bilder av natur och familj, men det händer också en massa annat i den svenska
sommaren som är värt att förevigas. Här
får du en överblick över de många spän-

nande arrangemang som du kan uppleva
och fotografera under sommaren.
Du får också tips om bättre bilder av
de litet mer krävande motiven. Vi ger
förslag till grundinställningar som du
kan använda från början när du fotar. Beroende på väderförhållanden
och motiv kan det dessutom bli nödvändigt att justera t.ex. slutartider eller
exponeringskompensation.
Se upp med tillståndet
Kom ihåg att det vid vissa arrangemang
kan förekomma fotorestriktioner. På
vissa ställen får du nöja dig med en min-

dre kamera; t.ex. får man inte ta med professionell fotoutrustning på vissa konserter och festivaler, och bilderna du tar får
ofta användas endast för privat bruk. Du
kan dock komma långt med en mindre
spegelreflex- eller systemkamera, och
vid många andra arrangemang kan du
ta med dig de tunga prylarna. Ibland får
man inte använda blixt, då det kan störa
både publiken och artisterna.
Och kom också ihåg att ge kameran
korta pauser ibland, så att du själv får tid
att njuta av arrangemangen, musiken,
sporten och de närvarande utan att hela
tiden ha kameran för ögat.
❚
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Under sommaren kan
du bl.a. uppleva det
färgsprakande loppet
The Color Run.
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JULI
11.7

Malungsfors visfestival
| malungsforsvisfestival.se
Endagsfestival med Stefan Sundström som
främsta dragplåster.

12.7–18.7

Dansbandsveckan, Malung
| dansbandsveckan.se
Världens största dansbandsvecka är nog ett
av sommarens mest fotogeniska evenemang.

13.7–15.7

Kiviks marknad | kiviksmarknad.com
Sveriges mest kända marknad har genomgått
en del förändringar sedan Bombi Bitts dagar,
men den är fortfarande en riktig folkfest.

13.7–26.7

Swedish Open, Båstad | swedishopen.org
Sommarens största tennisfest. Den första
veckan gör damerna upp, och den andra
veckan är vikt åt herrtennis. Om man inte är
intresserad av tennis kan man dokumentera
det stimmiga folklivet under nätterna.

15.7–18.7

Östersjöfestivalen, Karlshamn
| karlshamn.se/Ostersjofestivalen/
Stadsfestival i Karlshamn med bland annat
marknad, mat och musikevenemang.

17.7–18.7

Fjällturen, Funäsdalen | fjallturen.se
En rad MTB-tävlingar, från korta motionslopp till tävlingsrace och ultralopp på
70 kilometer i hänförande vacker fjällmiljö.
Packa myggmedel!

2015
17.7–18.7

Wheels & Wings, Falkenberg
| wheelsandwings.se
I halländska Falkenberg kan man begapa
tjusiga bilar blandat med flyguppvisning.
Sveriges Elvis kommer också och uppträder.

19.7–24.7

O-ringen, Borås | oringen.se
I år anordnas den stora orienteringsfesten
O-ringen i Borås. Här finns goda möjligheter att
komma nära tävlingsdeltagarna, men håll dig ur
vägen och gå inte vilse i skogen.

19.7–22.7

Hanöregattan, Simrishamn | simss.se
Packa det stora telet om du tänker fotografera
segelbåtar från land.

24.7–25.7

Hårdrockare för livet, Motala | clubbomber.se
Hårdrocksfestival i Motala Folkets park.

24.7–26.7.

Tornerspel på Skokloster | destinationsigtuna.se
Marknad, gycklare och barnteater. Dessutom häftig
action med riddare till häst.

25.7–26.7.

27.7–1.8.

Beachvolley-SM, Falkenberg
| beachvolleyboll.net
Årets upplaga av beachvolley-SM spelas på
Skrea strand i Falkenberg.

29.7–30.7

Visfestivalen i Lund | visfestivalenilund.se
Framträdanden blandas med låtskrivartävling och workshopar.

29.7–2.8

Ystad Sweden JazzFestival | ystadjazz.se
Jazzen tar plats i Ystad med namn som
Dianne Reeves och Dave Holland.

30.7–1.8

Folkmusikfest, Stjärnsund
| folkmusikfestenistjarnsund.se
Här bör det finnas gott om tillfällen att
fotografera musikanter och dansare.

31.7–1.8

SM i Speedway | speedwaysm.se
I år äger Speedway-SM rum i Hallstavik och
arrangeras av Rospiggarna.

31.7–1.8

Tractorpulling, Ekeröd | tractor-pulling.se
Action utöver det vanliga med en lanskamp
mellan Sverige och Danmark.

Storsjöyran, Östersund | storsjoyran.se
Storsjöyran har funnits sedan 1983, och i
år kan den anrika festivalen stoltsera med
namn som Sting, Thåström och Timbuktu.

25.7

31.7–1.8

Ölands marathon | olandrunning.se
Öland plus sommar är lika med sant. Om man
dessutom lägger till ett marathonlopp får man
enastående möjligheter för fotografen.

Gamrocken, Ludvika | gamrocken.se
De två dagarna är uppdelade i Ljusets dag
med pop, reggae och hiphop och Mörkrets
dag med metal av alla slag.

TÄVLINGSLOPP
Sommaren bjuder på olika sorters lopp för både motionärer och proffs samt med
och utan cykel. Fotograferar du enskilda löpare eller cyklister kan du få en bra effekt
genom att stå litet på håll med ett tele, så att du får en lugnare bakgrund än med
kortare brännvidder. Välj största bländaröppning, och öka eventuellt iso-värdet något
så att slutartiderna hamnar runt 1/1 000 sekund eller snabbare, där alla rörelser
fryses. Gå gärna ända ner i markhöjd. Det isolerar de tävlande från vägen och skapar
mer närvaro. Fånga också stämningen bland de glada deltagare som har kommit i
mål. Här är det en fördel att också ha en vidvinkel med sig i fotoväskan.

Grundinställningar:
✓ Bländarprioritet.
✓ Största bländaröppning.
✓ Spot- eller matrismätning.
✓ Kontinuerlig fokusering.
✓ Serietagning.
✓ Brännvidd på 150 till 300 mm.
✓ Iso 400.
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AUGUSTI
1.8

Big Slap, Malmö | bigslap.se
Housefestival i Pildammsparken i Malmö.

2.8–9.8

Medeltidsveckan, Visby
| medeltidsveckan.se
Marknad, evenemang och massor av
människor i tidstypiska dräkter.

5.8–9.8.

Ponny EM, Malmö
| malmotown.com/malmocityhorseshow
EM i banhoppning, dressyr och fälttävlan
för ponnyekipage. Terrängdelen av fälttävlan är oemotståndlig för actionfotografen.

8.8

Mälaren runt, Järfälla | malarenrunt.se
Stockholms enda långlopp på cykel. Under
tävlingen avverkar cyklisterna 325 kilometer
i sadeln. Öva på din panoreringsteknik i god
tid innan loppet.

13.8–15.8

Way Out West, Göteborg | wayoutwest.se
I årets upplaga av Way Out West har man
möjlighet att föreviga riktiga legender som
Patti Smith, Emmilou Harris och Nile Rodgers. Eller så kan man rikta in sig på nya
stjärnskott som Shamir och Kate Tempest.
Teleobjektiv är dock inte tillåtna.

14.8

Tändkulemotorns dag, Lysekil | llaurin.se
Nostalgiker i alla åldrar får sitt lystmäte när
diverse veteranfordon med tändkulemotorer
visas upp, både till land och till sjöss.

15.8–16.8

Stockholm fotomaraton
| stockholmfotomaraton.se
Här har vi en riktig utmaning för den tävlingsinriktade fotografen. Under 24 timmar ska deltagarna fotografera en serie med 24 bilder, där
varje bild ska skildra var sitt förutbestämt tema.

15.8

Ironman Kalmar | ironman.com/sv-se/
triathlon/events/emea/ironman/kalmar
De synnerligen vältränade deltagarna ska plåga
sig igenom 3,8 km simning, 180 km cykling och
42,2 km löpning. Här finns gott om fototillfällen.

2015
22.8.

Operagala, Ljusterö | ljusterooperasommar.se
I Ramsmora varv kan man avnjuta opera
med solister i världsklass.

28.8–29.8.

Eksjö stadsfest | eksjostadsfest.se
”Smålands skönaste stadsfest” har Måns
Zelmerlöf som sitt främsta affischnamn.

29.8

Tjejgirot, Wenngarn | tjejgirot.se
Ett motionslopp på 60 kilometer för landsvägscyklister. Banan går längs med vackra
vägar vid Wenngarns slott utanför Sigtuna.

29.8

Tough Viking, Djurgården | toughviking.se
En rad stenhårda och spektakulära hinderlopp som äger rum över hela Norden.

20.8–30.8

29.8.

22.8

30.8.

Landskrona fotofestival
| landskronafotofestival.se
Årets fotofestival är större än någonsin. Utställningarna varvas med föredrag och seminarier.

Red Bull Flug Tag, Göteborg
| redbullflugtag.com/se/se/
Våghalsar i hemmasnickrade ”flygplan”
prövar sina vingar inför en livlig publik.

The Color Run, Gävle | thecolorrun.se
Man startar i vita kläder och springer fem kilometer medan man bombas med färgat majsmjöl. Skydda kameran med en plastpåse.

Bergkungadagen, Gällivare
| idrottonline.se/GallivareEC/Arrangemang/Bergakungadagen
Bergstempo och klättring i fantastiska
omgivningar för riktigt tuffa cyklister.

SEPTEMBER
4.9–6.9

Falsterbo Bird Show
| falsterbobirdshow.com
Evenemang med fokus på fåglar som sammanfaller med Europas bästa rovfågelsträck.

5.9.

The Color Run, Göteborg | thecolorrun.se
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6.9.

12.9

10.9–13.9

19.9

Svampens dag | svampar.se
Över hela landet anordnas exkursioner och
utställningar med svampen i fokus.

Umeå Smakfestival | umeasmakfestival.se
Fyra dagar med fokus på mat i alla former. Serveringar, marknad, demonstrationer, tävlingar,
snabbkurser och mycket mer.

2015

Fullgas på Åby | fullgasaby.se
Motortävlingar på Åby travbana. Bilar samsas
med motorcyklar och monstertruckar.
En högtidsstund för den motorintresserade.
The Color Run, Lund | thecolorrun.se

19.9

Tough Viking, Malmö | toughviking.se
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De snabba jetplanen måste
frysas med snabba slutartider på runt 1/1 000 sekund.

FLYGUPPVISNINGAR
Vid flyguppvisningar kan du fånga detaljer på marken och action i luften. På marken
kan du använda ett paketobjektiv eller en kompaktkamera, medan en spegelreflex
med teleobjektiv – gärna på 300 mm eller mer – är optimal för flygande plan. Använd
ett enbensstativ, som ger stor flexibilitet. Propellrar ska helst ha en del rörelseoskärpa, medan jetplan ska frysas. De två kräver olika inställningar. Du ändrar enkelt
genom att använda slutartidsprioritet till propeller och bländarprioritet till jetplan.

Grundinställningar:
✓ Serietagning.
✓ Centrumvägd ljusmätning.
✓ 1/125 sekund till propellerplan.
✓ 1/1 000 sekund till jetplan.
✓ Brännvidd runt 300 mm.

Christian Bertrand / Shutterstock.com

Bruno Ismael Silva Alves / Shutterstock.com

Det är en god idé att stå vid en kurva, där
det ofta blir mer dynamik i bilderna.

Man kan fixa
fina bilder av
publiken med
fisheye.

KONSERTER

BILAR

Använd gärna ett ljusstarkt objektiv och en stor bländare när du fotograferar artister. På gatan kan du också gå nära instrument med händer, t.ex.
saxofoner eller trummor. Du kan också få bra bilder långt från scenkanten.
Använd t.ex. ett fiskögeobjektiv för att fånga publiken framför scenen. Får
man inte ha proffsutrustning kan du använda en Gopro.

Det är säsong för veteranbilar. Du kan gå runt med en vidvinkel och fotografera de utställda modellerna, men det förekommer också tävlingar.
Leta upp en plats nära en kurva, där chanserna till omkörningar är bra. Se
till att sikten inte blockeras av staket. Följ en bil i sökaren medan du plåtar
loss, så att bilden blir skarp och bakgrunden suddig av panoreringen.

Grundinställningar: Bländarprioritet, största bländaröppning,
spotmätning till artister, matrismätning till publiken.

Grundinställningar: Slutartidsprioritet, 1/200 sekund,
matrismätning, kontinuerlig fokusering, serietagning, 200 mm.
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