Regler DIFO
Distriktets stora tävling med 5 st tävlingsklasser och ungdomsklass
samt årets fotograf.

Klasser
Grupp A: Påsiktsbilder Svart-vit, kollektion
Kollektionstävling, fritt motivval och teknik. 3-5 bilder. Endast en kollektion per
deltagare. Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid
tidigare utställningar eller salonger inom RSF eller NND. DIFO-juryn bedömer
bilderna som en helhet, oavsett den form som deltagarna har valt för sin
fotografiska presentation. Bilderna skall vara monterade* och bildernas största
format inklusive ev. passepartout är 30x42 cm. Varje bild märkes på baksidan
med deltagarens namn, klubbtillhörighet samt bildtitel och ordningsföljd. Se
exempel nedan.
Grupp B: Digitalbilder kollektion
Kollektionen skall innehålla 3 bilder. Endast en kollektion per deltagare.
Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare
utställningar eller salonger inom RSF eller NND. DIFO-juryn bedömer bilderna
som en helhet, oavsett den form som deltagarna har valt för sin fotografiska
presentation. Kollektionen kan vara antingen i färg eller svart/vitt.
Digitalfilerna ska skall ha max 2000 Px på längsta sidan och vara max 1,5 Mb
stor. Varje bildfil märkes med titel och fotografens namn samt ordningsföljd.
Kom ihåg att hålla titeln kort samt att t.ex. dubbelnamn kan skrivas som
initialer. Se exempel nedan.
Grupp C: Påsiktsbilder Färg, kollektion
Kollektionstävling, fritt motivval och teknik. 3-5 bilder. Endast en kollektion per
deltagare.Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid
tidigare utställningar eller salonger inom RSF eller NND. DIFO-juryn bedömer
bilderna som en helhet, oavsett den form som deltagarna har valt för sin
fotografiska presentation. Bilderna skall vara monterade* och bildernas största
format inklusive ev. passepartout är 30x42 cm. Varje bild märkes på baksidan
med deltagarens namn, klubbtillhörighet samt bildtitel och ordningsföljd. Se
exempel nedan.
Grupp D: Påsiktsbilder i Färg, enstaka bild
Enstakabildstävling, fritt motivval och teknik. Max. 4 bilder per deltagare.
Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare
utställningar eller salonger inom RSF eller NND.
Bilderna skall vara märkta på baksidan med deltagarens namn,
klubbtillhörighet samt eventuell titel på bilden. Se exempel nedan.
Bilderna skall vara monterade*. Största format inklusive eventuell
passepartout är 30x42 cm.

Grupp E: Påsiktsbilder i svart-vitt, enstaka bild
Enstakabildstävling, fritt motivval och teknik. Max. 4 bilder per deltagare.
Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare
utställningar eller salonger inom RSF eller NND.
Bilderna skall vara märkta på baksidan med deltagarens namn,
klubbtillhörighet samt eventuell titel på bilden. Se exempel nedan.
Bilderna skall vara monterade*. Största format inklusive eventuell
passepartout är 30x42 cm.
Grupp U: Ungdomsklass, Utställning
Ungdomsutställningen är öppen för alla ungdomar i distriktets fotoklubbar som
är anslutna till NND. Som ungdom räknas sådan som under kalenderåret blir
högst 25 år gammal. Varje deltagande får lämna in högst 4 stycken bilder.
Bilderna ska döpas med fotografens namn, klubbtillhörighet och eventuell
bildtitel. Bilderna kan vara antingen i färg eller svart/vitt. Digitalfilerna ska ha
max 2000 Px på längsta sidan och vara max 1,5 Mb stor.
En av arrangörsklubben utsedd jury väljer ut ett valfritt antal bilder som visas i
samband med DIFO stämman, samtliga antagna bilder erhåller diplom.
Arrangerande klubb avgör själv om de vill skriva ut bilder för påsikt eller
använda bildprojektion under DIFO träffen. Målsättningen skall vara att alla
deltagande ungdomar får minst en bild visad. Vid mycket stort deltagarantal
kan begränsning ske i samråd med NND styrelsen

Utmärkelser klass A, B, C, D och E
Juryn har att utse följande utmärkelser - Guldplakett till segraren –
Silverplakett till tvåan och trean erhåller Bronsplakett - 2 till 6 stycken diplom
efter förtjänst i varje grupp. Till visning plockas därefter ut så många bilder /
kollektioner att det totala antalet belönade och uttagna blir 15 stycken.
Juryn skall kommentera samtliga 15 placerade bilder / kollektioner i varje
grupp. Kommentarerna ska finnas nedskrivna eller inlästa på digitalt media.
Arrangerande klubb anskaffar och delar ut plaketter och diplom vid DIFO
Inlämningstid
Bilderna ska avsändas till arrangören senast 15 september (poststämpelns
eller transportföretagets inlämningsdatum gäller).
Deltagaravgifter
Deltagaravgiften är 50 kr per person och klass (gäller dock ej Ungdomsklas s).
Den betalas in till arrangören samtidigt med att bilderna sänds till denne.
Inlämning: Bilderna sändes till arrangerande klubb. Inlämnandet av bilderna
sker klubbvis, så även returer. Respektive deltagande klubbs
tävlingssekreterare upprättar deltagarförteckning och bifogar denna med
bilderna. Deltagande klubb behåller en kopia av deltagarförteckningen.
Arrangerande klubb beslutar vilket media som skall användas för inlämning av
digitalbilder (gäller Klass B och Klass U), t.ex. CD/DVD, USB-minne eller mejl /
internet.

Efter beslut på årsmötet 2015 så skall även de utskrivna bilderna följas av en
digital kopia för publicering på NND´s hemsida.
Cirkulation och retur
Arrangerande klubb samordnar bokningen av bilderna för distriktets klubbar.
Bilderna returneras så snart som distriktets klubbar haft möjlighet att visa
bilderna för sina medlemmar, dock senast 31 december.
Kommentarer och exempel
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Exempel på märkning digitalfiler Grupp U
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*Montering
Med montering avses montering i passepartout, på foamboard (Capa-skiva)
eller på kartong.
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