Raimo Gedda, fotograf från Helsingborg som
specialiserat mig som fitnessfotograf och
bakgrunden till detta är att jag själv tävlade på
SM-2005 i det som skulle bli Classic Bodybuilding
men gick då under namnet Bodyfitness Herrar. Jag
kände inga fotografer på den tiden och jag
bestämde mig för att nästa gång jag skulle tävla
skulle jag anlita en fotograf för fina bilder. 2007
var jag åter i tävlingsform men 4veckor innan
tävling somnade jag bakom ratten och krockade
med en stenmur i 100km/h och enligt läkarna så
skulle träning aldrig mer bli något jag skulle hålla
på med och här har vi anledningen till denna idé!
Mitt budskap till alla tävlande är ”unna dig en fotografering i din bästa form för man
vet aldrig vad som händer och kanske kommer du aldrig mer i tävlingsform”
Jag är känd bland många fitnessutövare och även en del kampsportare då jag även har
Kampsportsbakgrund från Thaiboxning. Jag finns på Instagram under mitt nick
@fitnessfotografen och på Facebook som Photo by Gedda.
På fitnessfestivalen kommer jag att rigga fotostudio backstage där jag kommer ta bilder
med vit bakgrund och ni betalar 1100:- vilket är ett reducerat pris som passar de flesta.
För detta pris får ni 7st bilder i Högupplöst (för forstoring) + Lågupplöst (för ex. Facebook)
Ni förhandsbokar på luciapokalen2015@photobygedda.se för att garantera era bilder
denna speciella dag då ni är i er absoluta toppform vilket i vanliga fall är mycket svårt att
hinna med.
Med mig som assistent har jag min fru som förser mig med mat och assistans så jag levererar
på hög nivå under hela öppettiden.
Jag kommer ta mot ”drop-in” om tid finnes men föredrar förhandsbokning då jag lättare kan
göra en beräkning på vilka arbetsvolymer som gäller.
Vid bokning så betalar ni in 1100:- på Bankgiro 383-2672 och på meddelanderaden

skriver ni ”Namn och LPSTHLM” eller ”Namn + LPGBG” Efter det får ni en bekräftelse
att ni betalt samt ett nummer som är unikt för er som ni uppger för mig på plats.
Hoppas vi ses // Gedda

