
 

Zoom Fotoresor och RSF samarbetar med syfte att ge dig som medlem mervärden.  

Zoom Fotoresor arrangerar fotoresor och workshops där fotografering är i fokus. Därför medverkar alltid minst en 
känd fotograf under hela resan. Han håller föredrag, ger tips och råd, hjälper till med bildbearbetning samt 
kommenterar dina bilder, allt för att du ska utvecklas som fotograf och få en upplevelse utöver det vanliga. 
Resorna är producerade tillsammans med våra fotografer och är därför anpassade för fotografer och med 
fotografering i fokus. Just nu är nedan fotografer knutna till Zoom Fotoresor. 

Brutus Östling - mycket känd fågel- och naturfotograf och en av Canons 12 väldsambassadörer. Hans Strand, 
Sveriges internationellt mest kända landskapsfotograf.  Tom Svensson - omtalad bevarandefotograf och Canon 
ambassadör. Claes Grundsten och Serkan Gunes två av Sveriges bästa landskapsfotografer med ett antal 
fotoböcker på sina meritlistor. Magnus Elander - känd naturfotograf vars bilder bland annat publicerats i National 
Geographic. Joakim Odelberg - WWFs bevarandefotograf och SVT filmare. Jonas Borg, mycket kända natt-, rese- 
och bröllopsfotograf med kronprinsessan Victorias bröllop som kronan på verket. Felix Oppenheim – en av 
Sveriges bästa outdoor- och action fotografer. 

Vad innebär samarbetet för dig som fotoklubbsmedlem?                                                                                   
1. Vi tar fram speciella RSF resor tillgängliga endast för dig som medlem och med till speciella medlemspriser. Det 
innebär att du på dessa resor har möjlighet att träffar medlemmar från olika klubbar runt om i Sverige.  Under 2015 
har RSF två spännande resor planerade, Orientens Mystik, street-foto i Istanbul samt Höstens färger, landskapsfoto 
i Söderåsens Nationalpark i Skåne. Läs mer om resorna under menyraden ”Kalender” på RSF: webb. 

2. Vi vet hur mycket arbete och planering det ligger bakom en fotoresa. Zoom hjälper dig att skräddarsy resor för 
just din klubb, självklart tillsammans med någon av våra kända fotografer.  

3. Som RSF medlem får du alltid rabatt när du bokar resor på Zooms webb om du uppger bokningskoden RSF. För 
RSFs specialresor uppger du koden RSF-S. Den generella rabatten kan inte kombinera med priserna på RSFs 
specialresor.  

Resans pris RSF rabatt                                                                         
- 2.000:- 200:-                                                                    
2.001-6.000:- 400:-                                                                     
6.001-15.000:- 700:-                                                                 
15.001-30.000:- 1.100:-                                                                       
30.001-  1.500:- 

För mer information om Zoom Fotoresor och programutbudet se www.zoomfotoresor.se  

 


