
PlaceringBild

1 En tröstnande hand_KIA

Redan vid första genomtitten av bilderna var den här bilden bland 

toppkandidaterna, och när vi var färdiga var vi fullständigt överens att 

den här bilden var bäst. Den ömma kontakten mellan mannen och 

kvinnan syns tydligt och ljuset är helt perfekt. Det lyser om den här 

bilden!

2 Tågresenär_teson

Härlig ögonkontakt med modellen och tack vare varsamt extraljus 

kan vi alla se hennes glada ansikte, istället för bara en silhuett mot 

tågfönstret.

3 SJO 2
Sommarbild med fart i sig. Den är mycket snyggt komponerad med 

både tredjedelsregeln OCH symmetri i och med spegelbilden.

4 Gasljus_THK
Den här bilden fick oss att tänka på Stieglitz och andra gamla 

mästare. Snygg svartvitkonvertering.

5 Mångfald_OsL

När vi såg den här bilden drog vi båda på munnen och tyckte att den 

absolut skulle vara med bland de 25. Vi tyckte den var snyggt 

komponerad med katterna i minskande skala...med en liten bonus 

längst ner.

6 Horses Verkeån LOL
Klassisk vinterbild med treenighet. Ljuset och rimfrosten var det som 

fångade vår uppmärksamhet.

7 SJO 1

Vi funderade på om detta var St:Ibb på Ven, men det är egentligen 

inte viktigt. Det som gör den här bilden är den stora himlen ställd mot 

kyrkan nedanför. Att det finns silhuetter av människor utspridda i 

bilden blir något positivt, som ger bilden en skala och förstärker den 

stora himlen än mer.

8 Storkpar UEM

Denna bild startade en diskussion om kvadratiskt formats vara eller 

icke vara, om man skulle beskära den på något annat sätt, men vi 

insåg snabbt att grenarna i boet i bildens nederkant ska absolut vara 

kvar. Det blir något grafiskt över bilden med den ena fågelns 

vingpennor utspridda, och det är snyggt.

9 Gubbe_KIA

Bilden har en deskriptiv titel, ”Gubbe”, för det här är onekligen det. 

Man ser dessa män lite här och var, i det här fallet ser det ut att vara 

en marknad någonstans. Det är snyggt fotograferat och mycket 

kontrast i den svartvita behandlingen. Vi funderade på om det var en 

aning för mycket kontrast, men kom fram till att nej, det är helt okej.

10 Loppis IJO

Vi diskuterade fram och tillbaka om den här bilden och 

beskärning/komposition. I slutänden kom vi fram till att den känns en 

aning obalanserad med mycket av kvinnan i förgrunden och lite för 

lite av ansiktet i spegeln.

11 Leaning - SNL Snyggt ljus och detaljer i detta stilleben.

12 Projicerad_LHH
Fiffig bild där man vänt på klyschan att släpa ut en modell till en 

ruffig industrilokal.

13 Kivik Karusell 2_KaiS

Närbild där man fokuserar helt på barnets ansiktsuttryck och glädje 

över att åka karusellen. Att man inte ser mer av maskineriet är bara 

av godo.

14 Hubertusjakt

Snyggt fångat med hästens alla hovar i luften samtidigt! Bland flera 

hästbilder i tävlingen var det här en av de som vi fastnade för, bland 

annat på grund av kvinnans glada ansiktsuttryck.

15 JN 2

Actionbild som måste varit MYCKET svår att fånga! Att ljuset på de 

som står närmast kanonen vid första blicken ser lite konstigt ut får 

nog skrivas på eldsflammans konto. Bra jobbat!

16 Höst AMB

Stilleben med snygga mättade höstfärger och former. Lite stilpoäng 

för fotografen har haft modet att ha motivet högt upp i bilden och 

lämna lite ”luft” nedanför.



17 Moppe-KMH

Klassiskt porträtt med tidstypiska attiraljer och rekvisita. Möjligen lite 

tama färger i bakgrunden jämfört med kvinnan och löven i 

förgrunden

18 Förnärmad_BL
En bild som vi var på väg att lägga på plats 26, men för varje titt 

tyckte vi bättre om den. Den fick oss att le.

19 Sommar CLI
Sommar, vatten och barn...en tämligen oslagbar och klassisk 

fotokombination!

20 Nyfiken_GJ
Två kor, perfekt exponerade i bra ljus. Ibland är det inte svårare än 

så.

21 Porträtt Britten BUB

Fint exponerat porträtt där man kan se att den här människan varit 

med om en del. Färgerna i jackan harmonierar också fint med 

väggen i bakgrunden.

22 JN 1

Actionbild där gruset sprutar från hjulen. Möjligen skulle man (om det 

går) ha en lite annan beskärning, så att det är mer utrymme i bilden 

på den sidan bilen är på väg mot. Men det är inte alltid så lätt när 

bilarna far förbi i hög fart!

23 Blåsigt_PMB Man riktigt känner vindarna i den här bilden! 

24 Bad Gastein BHF
Miljöbild från Österrike där man nästan kan höra vattenfallets vrål. 

Det diskuterades om bilden behövde mer färgmättnad.

25 Visthusdörr_US Grafisk bild där svartvitkonvertering och kontrast sitter perfekt.


