
  

Sundsvalls fotoklubb hälsar er varmt välkomna till Sundsvall och årets 

upplaga av Riksfototräffen. Med utflykter, bildvisningar, utställningar, 

olika föredrag och tid för mingel ser vi fram emot en trevlig helg! 
 

Fredag 4 maj 

14:00 Guidad stadsvandring bland Sundvalls vackra stenhus och historia. Vi träffas vid 
Kulturmagasinets entré för gemensam promenad 

16:00 Ett besök på Kulturmagasinet och fotomuseet samt möjlighet att lyssna på ett 
föredrag om fotografer från Sundsvall 

19:00  Mingel och buffé på Quality Hotel  

 

Lördag 5 maj 

09:00 Sekretariat och utställning öppnar samt fika 

10:00 Näringslivsbolaget inviger Riksfototräffen  

10:15 Riksfotostämma 2018 

11:50 Österlens fotoklubb presenterar Riksfototräffen 2019  

12.00 Lunch 

13:00 Juryredovisningar (fika ca 14:30-15:00) 

 Grupp C – Enstaka påsiktsbild 

 Grupp B – Kollektion digital 

 Grupp Bildspel 

16:00 Föredrag och bildvisning av Kristoffer Lönnå  

17:00 Slutar dagen 

19:00 Festmåltid på Quality Hotel samt utdelning av utmärkelser 

 

 

 

 

 

 

 

Kristofer Lönnå från Sundsvall 

arbetar främst inom det 

kommersiella. Vann Gold Award 

på sportmässan ISPO i München 

för sina ovanliga och roliga 

reklambilder. Han var en av 

finalisterna i det prestigefyllda 

Hasselblad Master Awards. 

Aktuell med projektet My way där 

han porträtterat svenska kändisar 

på ett lekfullt sätt. 



Söndag 6 maj 

09:00 Föredrag och bildvisning av Izabelle Nordfjell 

10:00 Fika 

10:30 Juryredovisningar  

 Grupp A – Kollektion påsiktsbilder 

 Grupp D – Enstaka digitalbild 

 Grupp U – Ungdom digitalbild 

13:00 Avslutning samt möjlighet till lunch före hemfärd 

 

Hitta hit 

Till Sundsvall kommer du med bil, tåg, buss eller flyg. Fredagens aktiviteter 

ligger centralt belägna i Sundsvall och vi träffas vid Kulturmagasinets entré 

(Packhusgatan 4) och avslutar med mingel och buffé för de som önskar på 

Quality Hotel (Esplanaden 29).  

Riksfototräffen håller till på Metropol (Universitetsallen 32) ca 2 km från centrum och hotellet. 

Lördagskvällens bankett äger rum på Quality Hotel.  

Boende 

Vi har ett förmånligt erbjudande på Quality Hotel där enkelrum kostar 700 kr/natt och dubbelrum 

900 kr/natt. Uppge ”RIFO2018” vid bokning på telefon 060 – 16 00 00. 

Det finns även andra fina hotell och vandrarhem till förmånliga priser centralt i Sundsvall.  

Anmälan 

Du hittar anmälningsblanketten på www.sundsvallsfotoklubb.se eller www.rsf-fotoklubbar.se  

Sista datum för anmälan och betalning är den 8 april 2018. 

 

Vi tackar våra sponsorer och bidragsgivare! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Izabelle Nordfjell är en 

frilansfotograf med utgångspunkt 

Örnsköldsvik. Hon arbetar med 

flera av Sveriges största tidningar 

och bildbyråer. Vann 1:a pris 

med Sapmi- Sameland i National 

Geographic Photo Contest 2011 

“People” och var en av 

fotograferna i utställningen Last 

Night in Sweden på Fotografiska. 

http://www.sundsvallsfotoklubb.se/
http://www.rsf-fotoklubbar.se/
https://www.facebook.com/197897021106/photos/10155274164061107/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB1Ly88NDYAhWEliwKHV-QCdoQjRwIBw&url=https://naringslivsbolaget.se/logotyper/naringslivsbolaget/&psig=AOvVaw2Ad1vzLEcb5_y7usbiPRB7&ust=1515793365837869
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ4oCL8dDYAhVIWywKHc78Ac8QjRwIBw&url=http://leofoto.eu/where-to-buy/index.html&psig=AOvVaw3DY8LQD4epAzun-mttvRm8&ust=1515793530433997
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia86qo8dDYAhVBoywKHS0rBbQQjRwIBw&url=https://www.brightline.se/samarbetspartner/item/37-servicecenter-it-sundsvalls-kommun&psig=AOvVaw37NCLiCvnc9y6Per_2F5lo&ust=1515793592242777
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjb-PeG8tDYAhUIhSwKHTzCBCMQjRwIBw&url=https://www.hitta.se/arkitektkopia/j%C3%B6nk%C3%B6ping/yyyxl5444v&psig=AOvVaw2G0h6LNiKl37pR26KSuepF&ust=1515793784962675
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBxMXf8tDYAhXGVywKHcY0CFUQjRwIBw&url=https://www.specsavers.se/&psig=AOvVaw3lqsi1cBy9xu49cgd2LmWW&ust=1515793972833176
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRybi0pvvYAhXGCCwKHTeBAhgQjRwIBw&url=http://rubiconwigzell.co.uk/latest-news/lean-training/&psig=AOvVaw2fJ3Q0ejq6vaf0YNaupP84&ust=1517250951033015


 


