RIFO
2013
25-26 maj
ÖSTERSUND

FÖRPROGRAM FREDAGEN den 24 maj
13.00 Sekretariatet och utställningarna öppnar på Storsjöteatern (ingång från Stortorget)
14.00 – 18.00 Utflykt till Moose Garden inkl. lunch. Samåkning
19.00 Buffé i Storsjöteaterns lokaler. Därefter visar naturfotograf Göran Ekström en film om hur det går till bakom kameran

Välkommen
till

RIFO 2013

Storsjöbygdens fotoklubb
25-26 maj med förprogram 24 maj
Du är varmt VÄLKOMMEN till Storsjöbygdens fotoklubb och
Östersund. Till en aktiv klubb och en fantastisk stad som ligger
vid vackra Storsjön. En plats mitt i Sverige. Den största nyheten
för årets RIFO är att vi kommer att vända oss till allmänheten
som kommer att få möjlighet att se våra utställningar och vara
med på bildbedömningarna. Allt för att förhoppningsvis kunna
visa vad ett medlemskap i en fotoklubb kan ge av glädje, gemenskap och inspiration.
Vi är en egen republik med både flagga och president. 2011 blev
Östersund dessutom utnämnd till Mathuvudstad.
Östersund är känd bl.a. genom Storsjöodjuret, Storsjöyran och
skidskyttetävlingar. Men vi har så mycket mer. Jamtli historieland, som sommartid kan lära oss mycket om 1700-, 1800- och
1900-talet. Det senaste tillskottet är ett hus, som andas 70-tal
från golv till tak.
Vi har Frösön med den vackra kyrkan, Petersson-Bergers Sommarhage, Frösö Zoo, golfbanan och mycket mer.
Storsjöbygden har otroligt mycket att erbjuda, så kom till oss
och njut av mat, natur och kultur.

Moose Garden ligger c: 1,5 mil från Östersund med utsikt
över Storsjön och Oviksfjällen. Här kan du både få klappa och
fota älgar, så mycket du vill. Har vi tur, så får vi kanske se älgkalvar på nära håll också. Besöket inleds med lunchen.

LÖRDAGEN den 25 maj
09.00 Sekretariatet och utställningen öppnar. Fika
10.00–10.15 Invigning av landshövding Britt Bohlin Olsson
10.15–11.45 Riksfotostämma
11.45–12.00 Representanter för RIFO 2014 presenterar sig
12.00–13.00 Lunch
13.00–
Dörrarna öppnas för allmänheten
13.00–14.00 Redovisning Grupp A kollektion påsikt.Prisutdeln.
14.00–14.45 Redovisning Grupp B kollektion dia.Prisutdelning
14.45–15.15 Kaffe
15.15–16.00 Redovisning Diasalong. Prisutdelning
16.00–16.30 Redovisning Ungdom Grupp A påsikt. Prisutdeln.
16.45–17.15 Redovisning Ungdom Grupp B dia. Prisutdelning
17.15–
Redovisning av RiksFotoTävlingen. Prisutdelning
20.00Supé på Arctura. Busstransport ingår
SÖNDAGEN den 26 maj
09.00 Dörrarna öppnas även för allmänheten
09.00–10.00 Redovisning Digitalsalongen och prisutdelning
10.00–10.30 Kaffe
10.30–11.30 Redovisning Bildexpo och prisutdelning
11.30–11.45 Avslutning
11.45 –
Lunch och hemfärd
13.00–16.00 Utflykt för dem som inte har så bråttom hem

Priser som gäller för dessa dagar
Fredag: Moose Garden inkl. lunch och transport 175 kr.
Naturfotograf Göran Ekström visar bildspel med
buffé 125 kr.
Lördag: Fika fm 40 kr
Lunchen bjuder Östersunds kommun på
Supé på Arctura 375 kr. Transport ingår
Söndag: Lunch Golfkrogen, Frösön 95 kr
Fikat köper du i baren, när andan faller på, förbeställning
endast lördag fm

Kommunikationer

Söndagsaktivitet

Det är enkelt att åka till Östersund. Om du inte vill ta
egen bil, så kan du välja mellan tåg och flyg. Kommer du
via flyg så landar du på Frösön. Anslutningsbuss finns.
Kommer du med tåg, så tänk på att vara ute i tid och boka
din biljett. Ju tidigare desto billigare, men det finns bara
ett begränsat antal biljetter, så var på alerten. Du hittar de
billigaste resorna 90 dagar före avgång. Är du med i någon
pensionärsförening, får du 50 % rabatt, om du har möjlighet
att köpa din biljett över disk (glöm inte medlemskortet!). Du
behöver inte vara ålderspensionär, så kolla med din förening
vad, som gäller. Kan du inte ta dig till butik, så kan du säkert få
10 % i alla fall. Kolla med SJ.

Vi helgarderar oss med ett besök på Jamtli, där vi kan strosa
runt i några timmar och fota killingar, gamla byggnader mm –
ja, det är helt enkelt en härlig fotomiljö.
Är vädret på topp, och det finns andra önskningar, så tar vi upp
det under RIFO-dagarna.

Boende

Kontanter - fika- lotterier

Matställen

Det kommer att finnas möjlighet att köpa fika under både löroch söndagen, när du själv vill.
Vi kommer dessutom att ha flera lotterier, så kontanter
kommer att behövas. Vinster? Jo, det kommer att bli ostar,
choklad mm plus 2 st 14-dagars Inlandsbanekort.

Det finns många hotell att välja på alldeles i närheten av
Storsjöteatern och Stortorget där vi kommer att vara dessa
dagar. Även två STF- vandrarhem finns på gångavstånd.
Uppge deltagande i RIFO 2013, så slipper du de extra 50 kr för
icke medlem i STF.
Gå in på www.visitostersund.se. Här hittar du det du behöver.
finns det gott om runt Stortorget eller dess närhet. Du kan välja
på flera restauranter men också Mc Donalds.

Hemsidesadress för klubben:
http://www.storsjobygdensfotoklubb.se
Kontaktperson: Kerstin Andersson Tel: 0693- 212 88,
mobil 070-294 35 98 kerstinsbild@hotmail.com

FOTO
Vi testar prylarna och visar bilderna

FOTO är sedan 1939 en del av den svenska fotohistorien,
med den tyngd som bara stor erfarenhet ger.
www.tidningenfoto.se

