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Hudiksvalls Fotoklubb har härmed nöjet att inbjuda 

alla medlemmar i Mellannorrländska Distriktets fotoklubbar att deltaga i 

DIFO 2023. 
 

Redovisningen kommer att ske Söndag den 14 maj i Hudiksvall. Bilderna skickas klubbvis till 

Hudiksvalls Fotoklubb adress: 

Hudiksvalls Fotoklubb 

c/o Sven Erik Sundberg 

Risslavägen 13 

 824 40 HUDIKSVALL 

 

Deltagaravgiften per deltagare och klass 50kr sätts in till Hudiksvalls Fotoklubb dessa avgifter 

skickas klubbvis med notering av antal fotografer per klass och klubb. Avgiften inbetalas när 

bilderna skickas. 

Betalning sker till  bankkonto  81299 43188303-2  alt swish 0702312626   Bilderna skall vara 

postade senast 20 februari 2023 
 

Tävlingsregler för DIFO.  Som vanligt gäller fritt motivområde och enbilds bedömning. Varje deltagare har rätt att 

genom sin klubb lämna in max 3st svartvita på papper, 3st färg på papper, och 3st digitala. Man kan även deltaga bara i 

en eller två klasser. Klubbens tävlingsansvarige ansvarar att bilderna är rätt märkta. 

 

Pappers klassen Monterade med största storlek: 30 x 42 cm (A3) cm inklusive eventuell passepartout. (Samma regler 

som i RIFO), samt så skall en digitalbild skickas in med påsiktsbilden i samma storlek som i digitalklassen. 

 

Om fotografen inte har en digitalbild så fotas påsiktsbilden av. Märk bilderna med tilldelad nr serie. Inlämnade bilder 

får ej ha varit uttagna i tidigare DIFO-utställningar eller under tidigare år varit uttagna i RIFO. För övrigt inga 

begränsningar för bilderna. 

Inga namn eller titlar på bilderna endast tilldelad nr serie. 

Om tveksamhet kan uppstå om vilken klass bilden tillhör skall detta noteras på bildens baksida. Gäller klass A. & C. 

(Typ vinterbilder i färg kan ju se ut som svartvita). 

 

Utmärkelser: Diplom till alla fotografer som har lyckats få bilder antagna och graverad plakett till fotograf som fått alla 

tre bilderna antagna i någon av klasserna. DIGITALA klassen, Motivvalet är fritt. Deltagarna får insända max 3 bilder i 

färg och/eller s/v 

Storleken på digital bild till max 1920 pixlar för längsta liggande bildsida och bilden får max vara 1080 pixlar på 

höjden! Insändande av bilder: Använd gärna WETRANSFER ett gratis program och skicka alla digitala till mejl. 

fotoklubbhudiksvall@gmail.com  Märk bilderna med tilldelat nr serie och klass. 
 

Generella bestämmelser: Fotoklubben äger rätt att fritt välja ut bilder för publicering i pressen, men den som inte vill att 

dennes bild publiceras får ta kontakt med tävlingsansvarig i Hudiksvalls Fotoklubb. Fotoklubben får offentligt visa 

bilderna utan ersättning, men kan inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster. Vi kommer senare med 

programmet för DIFO- stämman 2023. Med vänliga fotohälsningar Hudiksvalls Fotoklubb 
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NUMMERSERIE SOM VARJE FOTOKLUBB HAR I DIFO 

 

ALFTA EDSBYN 101-200  

BOLLNÄS 201-300  

HUDIKSVALL 401-500  

HUSUM 501-600  

HÄRNÖSAND 601-700  

LJUSDAL 801-900  

STORSJÖBYGDEN 1001-1100  

SUNDSVALL 1101-1200  

SÖDERHAMN 1201-1300  

  

  

  

Motioner: 

Eventuella motioner skall skriftligen vara MND:s ordförande Tommy Sjölund tillhanda 

senast 

den 1:a april 2023. 

tommysj55@gmail.com 

eller 

Norrflärke 225, 89691 Husum 


