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Fototävling om bästa fiskebild 
 

 

2019 års tävling om bästa fiskebild återkommer. Så tänk på att ta med dig kamera, antingen 

du är fiskare eller fotointresserad, till Lagans stränder under året. Mejla högst tre av dina bästa 

bilder, döpta med ditt namn, till bo.bjelvenstedt@laholm.se 

 

Senast den 15 oktober 2020 ska bilderna vara skickade. Förutom namn behöver vi mejladress 

och mobiltelefonnummer till dig. Juryn bedömer bilderna och meddelar resultatet den 16 

november 2020 på laholm.se. 

Bilden ska locka till fiske i Lagan och inte nödvändigtvis visa en stor lax. Den ska vara tagen 

av dig vid fiske i Lagan under 2020. 

 

Vinster i fototävlingen 
Vinnaren får ett årsfiskekort 2021 i Lagan värt 1400 kronor, andrapristagaren ett tredagarskort 

värt 600 kronor och tredjepristagaren ett dagskort värt 200 kronor. Fiskekorten i tävlingen 

skänks av Laholms laxfiske. Plats fyra och fem får varsin ryggsäck och badhandduk med 

kommunlogotypen på. Alla fem får dessutom sin bild tryckt som vykort i 20 exemplar och 

varsin Tuna laxspinnare. Information om fototävlingen finns där fiskekort säljs och på 

laholm.se, visitlaholm.se och laholmslaxfiske.nu 

 

När du deltar lämnar du ditt medgivande till att Laholms kommun, Visit Laholm och Laholms 

laxfiske får visa dina bilder för allmänheten och använda dem kostnadsfritt i information om 

och marknadsföring av fiske i Lagan. Du ansvarar för att identifierbara personer på dina bilder 

har gett sitt samtycke till att de medverkar på bild, som kan komma att publiceras utan 

ersättning. 

 

Viktiga detaljer 
Deltagande bilder ska vara högupplösta och i bildformatet JPEG (jpg). Du måste ensam 

förfoga över upphovsrätten till de bilder du skickar in, och du som fotograf ansvarar för att 

Laholms kommun, Visit Laholm och Laholms laxfiske hålls skadeslösa för eventuella bidrag 

som bryter mot upphovsrätten.  

 

Laholms kommun, Visit Laholm och Laholms laxfiske ges rätt att fritt publicera inlämnade 

bilder på sina webbsajter, sociala medier samt i olika informationsmaterial utan ersättning till 

fotografen och eventuella identifierbara personer.  

 

Bilderna sparas i kommunens mediebank. Vi samlar in ditt namn, telefonnummer och din e-

postadress för att kunna kontakta dig angående fototävlingen. Dessa personuppgifter kommer  
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endast att sparas under den period som fototävlingen pågår. När tävlingen är 

avslutad raderas den insamlade informationen (förutom fotografens namn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac porttitor mauris. Maecenas 

a mi non metus volutpat pulvinar. Donec vitae dolor at tortor tristique porta. Praesent 

venenatis purus vel magna consequat, ut venenatis nulla pulvinar. Ut non diam maximus, 

tincidunt nisl molestie, dapibus libero. Praesent rutrum dui elit, eget porta est hendrerit at. 

Aliquam aliquam ipsum sit amet odio luctus, mattis tincidunt ante tristique. Sed sagittis 

tincidunt ante, nec sagittis urna ullamcorper nec. Duis aliquam risus non ante congue 

scelerisque. Praesent feugiat sit amet ligula laoreet sodales. Proin sodales fermentum sodales. 

Quisque maximus mi sit amet ipsum bibendum, ac cursus ipsum dapibus. Vivamus eget 

consequat est. 

 

Underrubrik 
Donec bibendum augue mattis consectetur dapibus. Cras venenatis, lectus sit amet venenatis 

elementum, quam nunc gravida felis, sed mollis sem turpis id augue. Aenean eu velit 

vestibulum, bibendum libero sed, consequat tellus. Curabitur id facilisis ligula. Praesent eu 

magna id lectus egestas vehicula. Proin venenatis nisi quis nibh lobortis, in suscipit nibh 

tristique. Sed eget laoreet velit, eget mollis turpis. Vivamus facilisis sapien vitae purus 

placerat, sit amet commodo diam feugiat. Donec sit amet pulvinar mi. Suspendisse blandit ac 

orci nec fi nibus. Phasellus aliquam commodo magna maximus aliquet. Praesent ornare 

vestibulum blandit. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Namn 

Titel 


