
Fotokurs på vakre Lovund 

 
 
 
 
 

25. - 28. april 2015 

 
Vel møtt til glade fotodager på Lovund - ei nydelig øy på Helgelandskysten, som 
strutter av spenstig natur og allsidig aktivitet. Her er museum og kystkultur, et 

flott rorbuhotell (hvor vi skal bo), butikk, kirke, skole – alt i et tett lokalsamfunn. 
Vi kombinerer foto og opplevelser og lover de påmeldte herlige vårdager som 

de kan leve på lenge! 

 
 
 
 

Kursarrangøren for både ung og gammel! 



Sammen med vår flinke 
fotolærer Ole Martin som 
kurslærer kan vi i vår glede alle 
fotoglade med ei langhelg uti 
havgapet, på Norges mest 
livskraftige øysamfunn. 
Nærmere bestemt på Lovund, 
en av Helgelands vakreste 
perler, omgitt av frodig og 
vakker natur, gjestfrie og 
positive mennesker. 
 
Ole Martin Evensen (f. 1960), 
bor på Abelvær i Nærøy 
kommune. Har drevet med foto 
i ca. 40 år, fra mørkerom, via 
lysbilder til i dag mest å 
fotografere digitalt. 
 
Han har studert på Bilder Nordic School of Photagraphy i Oslo, deltatt på 
diverse kurs i bildebehandling (Photoshop) og undervist på Olav Duun vg. skole 
som fotolærer på Media og kommunikasjon. Ole Martin  
jobber nå mest som fotokunstner, i tillegg til å være kursholder i foto- og 
bildebehandling. 
 
I tillegg til å lære om foto både i teori og praksis, kan vi jo ikke arrangere 
fotokurs på Lovund uten å se oss litt rundt. Vi satser på oppholdsvær, og 
kommer til å være mye ute, besøke Lundeura og forhåpentligvis fange noen fine 
bilder av Lundefuglen. Det legges også til noe oppleve litt av det denne flotte 
øya har å by på. Vi legger opp til en fasinerende vandring i Lovunds bygd, den 
såkalte "Dronningrunden", samt besøk på Kystkultursenteret, et flott museum 
med gode utstillinger fra fiskeri, dyreliv og hverdagsliv på Lovund.  
  
Så nå er det bare å gripe muligheten til å få en drømmestart på sommeren. 
Kanskje en ny hobby for livet! Her kreves ikke noen store fotokunnskaper, kurset 
er for både nybegynnere og de som har drevet med foto ei stund. Her handler 
det om lysten til å lære Vi har stor tro på at dette blir av de kursene man kan 
leve på i lang lang tid. Men, vi har kun 15 plasser totalt, så dermed blir det 
førstemann til mølla … 
 



Hvordan komme seg til Lovund  
 

Det er flere måter å komme seg til Lovund på. Vi har ikke anledning å arrangere 
reisen dit for hver enkelt, ettersom noen kommer fra nord og noen fra sør, og 
tidene og prisene er forskjellig, men vi skal selvfølgelig her liste opp 
alternativene dere har. 
 
Det enkleste er hvis du kommer i egen bil. Da kjører du «Kystriksvegen» eller E6 
til Stokkvågen, og tar ferjen torsdag senest kl. 14.20 til Lovund. (Det er ca 800 
meter fra ferjeleiet til Lovund Rorbuhotell, så hvis du er av den spreke typen, er 
det fullt mulig å sette igjen bilen på Stokkvågen). Se ferjerute på neste side. 

 



Ferjerute Stokkvågen - Lovund 
 

 
 

 

Hurtigbåt 
Fra Sandnessjøen/Nesna/Stokkvågen/Onøy (korresponderer med 
Nordlandsekspressen) kommer man seg med hurtigbåt:  
 

 
 



 
 

Fra Bodø med hurtigbåt (Torghatten Nord) til Lovund. Eller egen bil langs 
«Kystriksveien» evt. E6 til Stokkvågen, som er en fordel, for å greie å være med 
fra kursstarten sent lørdags ettermiddag. Evt. vurdere å reise fredag, kryss i så 
fall dette av på påmeldingskjemaet. Det er ikke alltid like lett å legge opp 
desentraliserte kurs, med begrenset tilgang på ruter og offentlig transport. Dog 
er det mere «eksotisk» når man først har kommet frem   
Sjekk ruter på www.thn.no eller www.177nordland.no for å finne rett rutetid. 
 
Fra Mo i Rana kan man ta buss eller kjøre egen bil til Stokkvågen og deretter 
bilferje eller hurtigbåt til Lovund. Fra Mosjøen med buss eller egen bil til 
Sandnessjøen og deretter hurtigbåt til Lovund. Fra Trondheim med egen bil 
langs Kystriksveien evt. E6 til Stokkvågen og deretter bilferje eller hurtigbåt til 
Lovund. 
 

 
 
  

http://www.torghattennord.no/
http://www.kystriksveien.no/
http://www.thn.no/
http://www.177nordland.no/
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html
http://www.kystriksveien.no/
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html


Kursets innhold og program 
 

Det å kombinere kurs og opplevelser har tidligere vist seg å være en god 
kombinasjon, som våre «kursister» har gitt fine tilbakemeldinger på. Man får et 
avbrekk i de praktiske øvelsene, samtidig som man kan hente inspirasjon og 
gjerne lære noe om plassen man er på. Enten det er om historie, natur eller 
kultur. 

 
 

Kurset legges som sagt opp for både den drevne og den som kanskje nylig har 
fått seg et nytt digitalt kamera, og som kanskje har lyst å finne ut om foto kan 
bli en ny lidenskap. 
 

For de som har gått fotokurs før, kan det kanskje bli noen repetisjoner. Men 
repetisjon er jo bra Dog er det jo snakk om nye motiver, - med nærheten av 
havet og en begynnende sommer. Og en naturlig inspirasjon vil være Lovunds 
vakre natur.  
 

 
 
 
 



Lørdag 25. april 
 
Folk ankommer Lovund utover ettermiddagen og innlosjeres på våre rom på 
Lovund RorbuHotell. Noen kommer med hurtigbåt og andre med egen bil. 
Klokken 19.30 møtes vi på undervisrommet ”Sjøblomsten”, som blir vår 
kreative hule de neste dagene. Vi tar en liten presentasjonsrunde, slik at vi er 
litt kjent, samt en myk start på kursinnholdet, før vi avslutter dagen med 
middag i restaurant "Maaken" kl. 20.30. 
 
 

Søndag 26. april 

 
Uthvilte, og yr av sjøluft og glede over å endelig ha kommet frem til vakre 
Lovund, inntar vi en god frokost kl. 08.00.  

 

Kl. 09.00  Kamera og kamerateknikk, del 1.  
  Blender/lukker, eksponering, isoverdier, optikk 
  Kamera/kamerateknikk 
  Komposisjon 
  Fotoredigering 
  Praktiske oppgaver 
Kl. 12.30 Lunsj. 
Kl. 13.30 Kamera og kamerateknikk, del 2. Fortsetter med temaene ovenfor. 
Kl. 15.00 Kaffe m/noe attåt. 
Kl. 15.30 Guidet tur til fots i Lundeura, som er viden kjent for lund-  

kommardagen 14. april. Vi får høre den rike historien om 
Lundefuglen som ressurs for Lovund fra gamle dager til i dag. 
Fotografisk hovedvekt på fuglefotografering. 

19.00  Felles middag på restaurant Maaken. 
20.30  Landskapsfotografering. 

 

 
Bare maten på Lovund RorbuHotell er verdt et besøk...så bare gled deg! 



Mandag 27. april 
 
08.00  Frokost. 
09.00  Bildeevaluering/bilderedigering. Vi laster bildene fra søndagens 

fotografering over til PC. Enkel redigering i Photoshop Elements. 
Vi ser på- og diskuterer bilder.  

12.30  Lunsj. 
13.30  Etter lunsj tar vi på gode sko og følger i Dronning Sonjas fotspor 
  gjennom bygda. Lovund er ei lita øy, dominert av det 625 m høye  

fjellet. De ca. 460 innbyggerne bor på strandflaten mot nordøst, 
hvor det ikke er mer enn 3 km. Vi ser på store og små ting langs 
veien, fra skole til fine hager, vannverk, bedrifter med imponerende 
virksomhet – i hele tatt en rikholdig tur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00  Praktisk fotografering. Vi fotograferer i nærmiljøet. Mennesker,  
- 17.30 miljø, makro, med mer. Satser på en kafferast i det fri underveis. 
19.00  Middag. 
20.30  Bildeshow. Vi går gjennom det vi har jobbet med, og presenterer 

våre beste bilder. Oppsummering/evaluering. 
Kurset avsluttes her, men ettersom man har tatt turen ut i 
havgapet, og blitt litt kjent, er det full mulighet for de som ønsker å 
være en dag lenger å kose seg. 

 
 

Mandag 28. april 
Kl. 06.00 Frokost og avreise for de som skal med tidlig hurtigbåt til S.sjøen 

kl. 07.05. Fergeavgang, se rutetabell.  



Utstyr 
 

Kamera  
Gjerne speilrefleks eller annet kamera med utskiftbar optikk. 
Til fuglefotografering er det flott med en telelinse eller en zoom med litt tele. 
Ta med den optikken du hat tilgang til (linser) 
Et godt kompaktkamera går også bra. 
Har du et stativ er dette et flott hjelpemiddel når lyset begynner å bli svakt. Så 
har du det, ta det med. 
 
 

 
 
 

    
 
 

 
PC 
Har du en bærbar PC/Mac, ta med denne. 
Et redigeringsprogram er noe alle fotografer har stor bruk for. Vi kommer til å 
bruke Photoshop Elements, så har du dette er det fint. 
Har du det ikke, kan du laste ned en gratisversjon, gyldig i 30 dager. Trenger du 
hjelp til dette kan vi ordne det den første kvelden på Lovund. 

 

 

Om du er interessert i foto og vakker natur vil dette kurset være midt i blinken, 
så vi håper du finner tid og anledning til å melde deg på.  
 

Siste frist for påmelding er 1. april. 



K o s t n a d e r  
 

Pris pr. pers i dobbeltrom  kr. 4.395,-  
 

Denne prisen inkluderer: 
 

 Kursavgift  

 3 overnattinger m/frokost på Lovund RorbuHotell   

 Nydelige gourmetmåltider på restaurant Maaken ihht. program 

 To guidede utflukter ihht. program  

 Individuell veiledning av kurslærer 

 Kursansvarlig/medhjelper fra Nordnorsk Pensjonistskole 

 Nye bekjentskaper – nydelige omgivelser – fotokunnskaper og 
gode minner 

 

 

  

Tillegg i prisen – pr. pers. : 
 

 Reisen til og fra Lovund 

 Enkeltromstillegg kr. 1000,- 

 Drikke til maten (utover vann) 

 Evt. ekstra døgn m/frokost før eller etter kurset kr. 645,- dbl.rom/ 
990,- enk.rom 

 

 
Bor/spiser du privat? Kun kursavgift, inkl. utflukter koster da kr. 1000,- 
 

Påmelding senest onsdag 1. april 2015 
Telefon: 75 02 92 80  

E-post: post@nnps.no 

 

 

 

 



P ÅMELD ING SSKJEMA  

Fotokurs på vakre Lovund 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 

JEG ANKOMMER LOVUND MED: …………………………………………………….(Ferge/egen bil??Hurtigbåt?) 
 
LØRD. 25. APRIL CA. KL. …………………….….. OG ØNSKER Å BO I:  
 
Enkeltrom        Dobbeltrom       sammen med:  
 
…………………………………………………………………………………...........………          

                                                    

FOTOKUNNSKAPER 
Nybegynner        Glad amatør         Videregående      
 

 
 
Jeg ønsker å komme fredag 24. april og trenger overnatting også natt til 25. april 
 
Jeg ønsker å være igjen et ekstra døgn, og trenger overnatting også natt til 29. april  

 

 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.(Viktig å fylle ut!):  

 

 

 
 
 

 
 

Påmeldingsskjema returneres til Nordnorsk Pensjonistskole 8920 Sømna, senest 25. mars 2011 
 

Påmeldingsskjema returneres til: 

Nordnorsk Pensjonistskole 8920 Sømna, senest 25. mars 2011 
 

 Dato / underskrift:  

 

Påmeldingsskjema må sendes til Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna innen 1. april 2015 



Kjære leser! 
Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere, som kommer 

tilbake til oss år etter år. Dette gjelder lokale småkurs og opplevelsesreiser i den 
store verden, samt desentraliserte kurs. Vi ønsker å være kurs- og 

reisearrangøren som bryr seg, som ser enkeltindividene i gruppen, enten du er 
17 eller 80 år. Hos oss møtes generasjonene! Nedre aldersgrense på kursene er 

16 år! Så kanskje du kan få med deg en sønn, datter, nevø eller niese 
 

 

Vi håper dette programmet falt i smak og pirret nysgjerrigheten din  
nok til å melde deg på. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tlf. 75 02 92 80 Faks 75 02 90 36 
E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 
 

 

 

 
 

 

 

 

Velkommen til glade fotodager på Lovund i april! 


