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Alfta Edsbyn F'otoklubb har härmed nöjet att inbjuda alla medlemmar i Mellannorrländska Distriktets
fotoklubbar att deltaga i Difo 2019.
Redovisningen kommer att ske Söndagen den 28 april i Alfta.

Bilderna skickas klubbvis till Alfta Edsbyn Fotoklubb
C/O Kent Backeby Älvkarhed 476 82895 Viksjöfors. Mob nr 070-5779683

Delt, avgiften per klass 50kr OBS ( överförs ) till Alfta Edsbyn Fotoklubb konto nr (6409) 710 695 438.

Avgiften inbetalas när bilderna skickas. Bilderna skall vara hos oss senast( Smars.)

Tävlinqsregler fdr DIFO
Som vanligt gäller fritt motivområde och enbilds bedömning. Varje deltagare har rtitt att genom sin klubb lämna in max 3st svartvita, 3st
ftirg på papper, och 3st digitala. Man kan även deltaga bara i en eller två klasser.
Klubbens tiivlingsansvarige ansvarar att bilderna iir rätt m?irkta

Pappers klassen Monterade med största storlek 30 x 42 cm (A3) cm inklusive eventuellpassepartout. (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 DlFO-utsällningar eller under tidigare år varit uttagna i RIFO. För öwigt
inga begränsningar för bildema.

Inga namn eller titlar på bildema endast tilldelad nr serie.Om tveksamhet kan uppstå om vilken klass bilden tillhör skall
detta noteras på bildens baksida. Gäller klass A. & C.

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. Motiwalet är fritt. Deltagarna får ins?inda max 3 bilder i ftirg och/eller s/v

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

Insändande av bilder: Bilderna 5amlas på CD-skiva eller USB som bifogas öwiga bilder. Miirk bilderna med tilldelat m serie.

Generella bestämmelser: Fotoklubben äger rätt att fritt våilia ut bilder för publicering i pressen, men den som inte vill att
dennes bild publiceras får ta kontakt med tävlingsansvarig Urban Rundblom eller Kent Backeby. Fotoklubben
får offenfligt visa bilderna utan ersättning. men kan inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster,

Vi kommer senare med program ftir Difo- stilmman 2019. .Mvh alftaedsbynfotoklubb.com


