
Storsjöbygdens fotoklubb har glädjen att inbjuda 
samtliga klubbar i Mellannorrländska Distriktet 
till 2015 års upplaga av Distriktets fotoutställning 

DIFO!  
 
Redovisning kommer att ske Söndagen den 26:e April 2015, men kom gärna 
lördag, vi tänker oss kanske en fotopromenad och någon gemensam måltid. 
 
Regler och klasser: 
Klass A: Monokrom bild påsikt 
Klass C: Färgbild påsikt 
Klass D: Digital inlämning 
Varje medlem har rätt att genom sin klubb lämna in upp till 3 st. bilder i vardera klass. 
Motivområdet är fritt, och det är enbildsbedömning som gäller. 
Inlämnade bilder får ej tidigare år ha varit antagna i någon av klasserna i Difo eller 
Riksfotoutställningen RIFO. 
Påsiktsbilderna i färg eller monokroma klassen får ha max-mått 30x42cm, eventuell 
passepartout inräknad. Här skall även en digital bild medskickas. 
Digitala bilder skall ha längsta sida 2000 pixlar och max 1500 kB 
Bildfilen sparas i högsta JPG-kvalitet. Bildfilen ska döpas med tilldelade nummer och lämnas in 
klubbvis på CD-skiva eller USB-minne. 
Samtliga bilder skall vara märkta endast med tilldelat nummer. Påsiktsbilderna på baksidan. 
I tveksamma fall skall bilden märkas som monokrom alt. färgbild, och vid behov även märkas med 
pil uppåt för att markera visningriktning. Alla siffrorna skrivs följda av en punkt, så att ingen för-
växling kan ske. 
Tävlingsledningen i varje klubb ansvarar för att deltagande bilder är korrekt märkta. 
Ansvarig bifogar sitt namn, adress, telefon och ev. mejl-adress för snabb kontroll av eventuella 
tveksamheter. 
Av inlämnade bilder kommer en jury att välja ut trettio i varje klass för visning och 
kommentarer.  

Senaste inlämningsdag är den 28:e februari 2015 
Poststämpelns datum gäller. 
ABF JH, c/o Kjell Svantesson,  
Midgårdsgatan 8,  
831 45 Östersund 
De digitala bilderna skickas till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se 
Startavgiften är 40 kr/klass och deltagare. 
Inbetalning skall ske klubbvis till SFK:s Nordea konto 35 96 64-0 samtidigt med att 
bilderna skickas. 
Glöm ej att skriva insändare! 
Den eller de som får samtliga tre bilder antagna i i samma klass belönas med distriktets plakett 
och diplom. De som får enstaka bilder antagna får distriktets diplom. 
Om du inte vill få dina antagna bilder publicerade på MND:s hemsida skall du skicka ett avböjande 
mejl till Urban Rundholm, urban.rundholm@bredband.net 
eller ringa Urban 060-126564 / 0705551118 senast den 27:e April och meddela detta. 

Motioner: 
Eventuella motioner skall skriftligen vara MND:s ordförande Sven-Erik Sundberg tillhanda senast 
den 12:e April. 
eca-ses@hotmail.com eller 
Risslavägen 13, 824 40 Hudiksvall 
Vi återkommer senare med program, meddelande av lokal och vägbeskrivning. 
Väl mött i april till trevligt umgänge och med många fina bilder att avnjuta! 
Mvh. Storsjöbygdens fotoklubb. 
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MND 
Mellannorrländska Distriktet av Svensk Fotografi 2015 
Antal klubbar: 9 
DIFO 
Tilldelade seienummer för Distriktsfotoutställningen 
Klubb Nummerserie 
Alfta-Edsbyn Fotoklubb   100-199 
Bollnäs Fotoklubb    200-299 
Dellenbygdens Fotoklubb   300-399 
Hudiksvalls Fotoklubb   400-499 
Husums Fotoklubb    500-599 
Ljusdals Fotoklubb    800-899 
Storsjöbygdens Fotoklubb  1000-1099 
Sundsvalls Fotoklubb    1100-1199 
Söderhamns Kameraklubb  1200-1299 


