
Fotokonkurranse for 

blomsterentusiaster 2009

Nå går det mot lysere tider og snart ”livnar det i lundar”. 
Da er det tid for en ny fotokonkurranse med ville blomster 
som motiv. Benytt sjansen til å bli bedre kjent med fl oraen 
der dere bor og meld dere på til en uhøytidelig tevling 
om å få tatt bilde av fl est røde - blå blomster fram til 1. 
november 2009 - se konkurransereglene nedenfor. 

Som bonus til fotograferinga får dere masse frisk luft, 
avansert mosjon (bl.a. lav åling for å nå tak i de minste 
og mest bortgjemte vekstene), blir kjent på plasser dere 
aldri har vært før i håp om å fi nne en sjelden blomst - og 
eventuelle vovser får god tid til å gjennomsøke terrenget 
mens dere prøver å stille skarpt på en etterlengtet plante.

Fargen(e) i år skal være røde og blå, dvs fra rødt via 
lillasjatteringer til blått. Minst 50% av blomsten skal være 
blå eller rød eller lilla. Altså ikke hvit med bittelitt blått 
eller rødt.

Blomstene skal være ville - fra vår opprinnelige fl ora 
- og ikke forvillede hageblomster. Dersom det står ord 
som forvillet eller gjenstående eller lignende i fl oraen, 
skal planten ikke telles med. Det er kun blomster med 
kronblader som gjelder. Norsk navn, latinsk navn, familie, 
dato og sted for foto skal oppgis for hvert bilde.

Er du bosatt i Sverige, Finland, Danmark eller Island får 
du selvsagt også være med! Da gjelder DITT lands fl ora.

Den som melder seg på og vil være med må, når vinner 
er kåret, sende to fl ax-lodd til den fotografen som klarer 
å dokumentere fl est gjenkjennbare (gode nok fototeknisk 
til en noenlunde artsbestemmelse) og navnsatte blomster 
i løpet av 2009. 

Frist for å ha bildene klare for å dele med de andre er 
1. november 2008. Dersom det er uenighet om en art/et 
bilde kan ”godkjennes”, får alle deltakerne uttale seg og 
dersom 50 % eller mer sier nei, er bildet underkjent. Ved 
diskusjoner om hvilke planter som kan godkjennes, er det 
Gyldendals store nordiske fl ora fra 2007 som brukes som 
fasit. 

Har du ikke egen hjemmeside kan du f.eks. samle bildene 
i en web album som mange tilbyr. 

Påmelding må skje på mail til 
Wenche Randi Krogstad innen 1. mai 2009 
Mailadresse: wenche.krogstad@selbunett.no 


