
Välkommen till DIFO 2014 i
Hudiksvall!

Lokal
Vi kommer att hålla till i Strömsbruk, en gammal bruksort norr om Hudiksvall, i en gammal biograf
kallad Strömshall.

För er som kommer norrifrån tar man av till vänster i Harmånger och för er som kommer söderifrån
passerar man Hudiksvall med c:a en mil och tar sedan höger mot Stocka, Strömsbruk. Kartor med
vägbeskrivning bifogas i separat PDF.

Logi och förplägnad
För den som önskar logi finns ett vandrarhem på promenadavstånd från Strömshall.
Info om vandrarhemmet finns på www.kustleden.com
Bokning på tel. 0650-740030 / 070-2977499

"Mat och fikabiljetten" kommer att kosta 100kr/person. Då ingår morgonfika med smörgås(ar),
lunch bestående av kotlettrad med potatisgratin och måltidsdryck, samt eftermiddagsfika med nån
godbit.

I anslutning till vandrarhemmet finns även ett kameramuseum för den som får lite tid över.

Program för dagen
09:00 Kaffe/te med smörgås
10:00 Stämman med årsmötesföhandlingarna.
11:00 Första redovisningen, digitala klassen. Domare: Elisabeth Englin/N
12:00 Lunch
13:00 Andra redovisningen, färg påsiktsbilder. Domare: Ola Granath
13:45 Bildvisning av vår egen naturfotograf Seth Nilsson.
14:15 Eftermiddagsfika med godbit.
14:30 Tredje redovisningen, monokroma påsiktsbilder. Domare: Agneta Hattendorf

Anmälan
Senast den 11:e april vill vi ha er anmälan, för matbeställningen bl.a.
Mejla till klubbens adress fotoklubbhudiksvall@gmail.com
eller ring Sven-Erik Sundberg  070-2180760, Stefan Pierrou  070-3450298

Väl mött
till en förhoppningsvis trivsam dag i fotografins tecken. Bra väder är beställt!
För eventuella frågor, ring gärna på ovanstående telefonnr.

Med vänlig hälsning, Hudiksvalls Fotoklubb / Stefan Pierrou
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Från söder: C:a 9 km norr om Hudiksvall på E4, ta höger i Välsta mot Strömsbruk, Stocka. Följ vägen till Strömsbruk. Ta höger itrevägskorsning. Efter bron ligger Strömshall på vä. sida. Se även detaljkarta.
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Norrifrån: Ta vä från E4 i Harmånger mot Strömsbruk. Framme i Strömsbruk, ta vä. i trevägskorsningen. Efter bron ligger Strömshall på vä. hand.                  Se även detaljkartan.


