DIFO 2012
6 maj
Inbjudan
Bollnäs fotoklubb har härmed nöjet att inbjuda
alla medlemmar i Mellannorrländska Distriktets
Fotoklubbar att försöka bli representerade i
DIstriktets FOtoutställning DIFO 2012.
Redovisning sker 6 maj
Varje medlem har rätt att genom sin klubb lämna in
3 st. bilder i vardera klass:
Klass A/Monokrom påsikt, klass/C färgbild påsikt
och klass/D digital inlämning. OBS! Klass B/Dia
utgår! Givetvis får man delta endast i någon av klasserna och med färre antal bilder i respektive klass.
Fritt motivområde och enbildsbedömning.
Inlämnade bilder får ej under tidigare år ha varit
antagna i riksfotoutställningen RIFO
klass A, B, bildexpo, diasalongen, D digital eller i
ungdomsutställningens olika klasser. Ej heller under
tidigare år varit antagna i DIFO.

Påsiktsbilderna i monokrom/svartvitt och färg skall
vara monterade på kartong med längsta bildsida
max 40 cm. inklusive eventuell passepartout. Bildmonteringen bör inte vara onödigt tjock.
Digital bild skall ha högsta stående sida 768 pixlar
och längsta liggande bildsida 1024 pixlar. Detta för
att få maximal kvalitet vid projektion av den digitala
bilden. Bildfilen sparas i högsta JPG kvalité som ger
en bildfil på c:a 500-800 kB. Bildfilen skall även döpas med tilldelade nummer och lämnas in klubbvis
på CD-skiva.
Samtliga bilder skall endast vara märkta med tilldelat nummer. Påsiktsbilderna på baksidan.
I tveksamma fall skall bilden märkas som monokrom alt. färgbild och vid behov pil uppåt för
visningsriktning. Alla siffrorna skrivs följda av en
punkt så att ingen förväxling kan ske.
Tävlingsledningen i varje klubb ansvarar för att
bilderna är korrekt märkta före leverans.

Ansvarig antecknar sitt namn, adress, tel. och
eventuellt mobilnummer och mail adress för
snabb kontroll av eventuella tveksamheter.
Av inlämnade bilder kommer en jury att välja ut
max trettio i vardera klassen av för visning och
kommentarer. Redovisning sker vid distriktsfotostämman och utställningen i Bollnäs den 6 maj
2012.
Senaste inlämningsdag är den 5 mars 2012.
Poststämpelns datum gäller. Bilderna skickas till
Tommy Stokka, Vallstabyn 1905, 82011 Vallsta
Tfn 0278-45080 eller 070-795 4940
Startavgiften är 40:- per klass och deltagare. Inbetalning skall ske klubbvis till plusgiro
281518-1 Bollnäs Fotoklubb samtidigt med att
bilderna skickas. Glöm inte skriva avsändare.
Den eller de som har lyckats få alla 3 bilderna
antagna för visning i samma klass belönas med
distriktets plakett och diplom. De som får en eller
två bilder antagna får distriktets diplom.
Motioner: Eventuella motioner skall skriftligen
vara MND ordföranden Sven-Erik Sundberg till
handa senast 15 april. eca-ses@hotmail.com eller
Risslavägen 13, 824 40 Hudiksvall
Om du inte vill få dina antagna bilder publicerade på MNDs hemsida skall du skicka ett avböjande mail till Urban Rundblom urban.rundblom@bredband.net eller ringa Urban 060-12 65
64, 070-555 11 18 senast den 6 maj och meddela
ditt beslut.
Vi återkommer senare med program och inbjudan till DIFO-stämman den 6 maj 2012.
Bilagor:
Startnummerlista.
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MND
Mellannorrländska Distriktet av Svensk Fotografi 2012
Antal klubbar 9
DIFO
Tilldelade serienummer för Distriktsfotoutställningen
Klubb
Alfta-Edsbyn fotoklubb
Bollnäs fotoklubb
Dellenbygdens fotoklubb
Hudiksvalls fotoklubb
Husums fotoklubb
Ljusdals fotoklubb
Storsjöbygdens fotoklubb
Sundsvalls fotoklubb
Söderhamns kameraklubb

Vakanta nummer
Vakanta nummer
Vakanta nummer

Nummerserie
100 - 199
200 - 299
300 - 399
400 - 499
500 - 599
800 - 899
1000 - 1099
1100 -1199
1200 -1299

600 - 699
700 - 799
900 - 999

