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Fotoutflykt, fredag 6 juni, Nationaldagen.
Som vi tidigare informerat om följer vi vår tradition sedan några år tillbaka och ordnar en
fotoutflykt på Nationaldagen. Vi har ju tidigare aviserat att vi avsåg att besöka olika
besöksmål utmed Husbyringen men vi har nu kommit på några andra tankar.
Vi samlas kl. 9.00 vid klubblokalen, Telegatan 19, Avesta, givetvis med en välfylld matsäck.
Första besöksmålet blir Norns Bruk i Hedemora Kommun. För att komma dit åker man via
Hedemora och Vikmanshyttan. Det hävdas att Norns Bruk förmodligen hör till ett av Dalarnas
bäst bevarade bruksmiljöer med bl.a. masugn, hytta, kvarn, smedja, kapell och klockstapel. I
närheten finns även en vacker sjö. Ta gärna en titt på föreningen Norns Bruks Vänners
hemsida www.norn.se.
Det andra besöksmålet blir i Hedemora och den Motorhistoriska Dagen med veteranfordonsparad. Start för fordonens samling är kl. 13.30 vid Hedemora Motorstadion och
bilparaden för alla gamla fordon, veteranbilar, veteran-MC, gamla mopeder och traktorer sker
så kl. 14.00. Kl. 15.00 är det så ett motorprogram med olika uppvisningar. Arrangörer av den
Motorhistoriska Dagen är Hedemora Old Town Cruisers och SMK Hedemora.
Utöver allt fotograferande ”med fria tyglar” har vi tänkt oss att även fotografera mot ett
särskilt tema som kan leda till en programpunkt vid någon kommande fototräff i höst. Detta
tema har vi bestämt att vara ”Historiskt”. Miljöerna för våra utflyktsmål torde ha mycket bra
förutsättningar för detta tema. Tanken är alltså att vid någon fototräff i höst visa upp ett antal
bilder, sådär ca 10 bilder per fotograf hur man har tolkat detta tema.
Som sagt, vi ses vid klubblokalen, fredag 6 juni kl. 9.00 och så ordnar vi väl med samåkning
för bästa möjliga trevnad och miljötänkande. Vi tycker inte att det behövs någon anmälan, det
är bara att komma.

Välkomna,
Folkare Fotoklubb,
Roland S. och Thomas E.

