
Domarens kommentarer till uttagna bilder etapp 1 2016 

Domare: Fotograf Robert Henriksson 

01 Aftonskimmer Patrik Modén 

Mycket välkomponerad och tekniskt bra bild med en fin bakgrund. Färgskalan är bekväm genom hela bilden 

och det som står i fokus är intressant. Bilden är vacker. 

10 Gammal Turkisk Dam Lennart Ledin 

Intressant bild, tekniskt bra, fina övergångar i kontrasterna. Hade varit spännande att se en bild med 

liknande komposition men där hon tittar rakt in i kameran för att verkligen få möta henne. Kanske till och 

med gå lite närmare. 

34 Pollensamlare Bodil Andersson 

Välkomponerad bild som är spännande både i motiv och färger. Fint skärpedjup. 

23 Luftallonger Marianne Persson 

Spännande bild med mycket att titta på utan att det blir för jobbigt. Skönt med luftspalten till vänster som gör 

bilden mer luftig. I övrigt bra val av millimeter och bländare som blir behaglig för ögat i denna bild. 

09 Fullmåne över Brunfloviken Leif Pettersson 

Det är något visst med nattbilder. Fina övergångar mellan ljust och mörkt och fin färgskala. Skönt med 

molnen på himmelen som skapar lite mer djup. 

35 Power, SvenOlof Färnström 

Bra komponerad bild och fina färger. Det hade varit spännande att se bilden utan vägen i nederkant, 

kanske genom beskärning eller att gått närmare på plats. Fint att elledningarna drar in i hörnen. 

21 Liten blå, Håkan Fagerström 

Vacker bild med bra komposition och färger. Stillsam, ger mig lugn och ro. Skönt med en blomma utan allt 

för skrikiga färger. 

39 Sandra, Kerstin Andersson 

Bra inramning av kvinnan. Fint ljus och bra komposition. Eventuellt är det ljusa uppe i vänster hörn lite för 

ljust vilket gör att det tar lite för mycket plats. 

26 Många Marianne Persson 

Fin bild som jag tittar på utan att vilja släppa blicken. Och vad mer kan man begära av en bild? 

08 Flickslända Maritha Hovdeby 

Otroligt bra fotograferat! Det hårda ljuset förstärker känslan och färgerna. Skickligt att det gröna inte smälter 

in i varandra. 

02 Alpvy Maritha Hovdeby 

Härligt komponerat. Det är inte alltid lätt att fotografera samhällen och få det intressant. Men här tycker jag 

fotografen verkligen har lyckats med det, delvis genom att använda dalen som ett element i kompositionen. 

Funderar på om någon klipper gräsmattan på tomten uppe till höger och isåfall hoppas jag att denne inte 

bara har en handjagare :) 

40 Sinnesfrid Patrik Modén 

Fin, lugn och stämningsfull bild. Bra komponerat och ger mig en fin känsla. Härligt med lite dovare färger. 

50 Vaksam Dick Enebro 

Fin färgskala och bra komponerat. Den fina bakgrunden förstärker bilden. 

24 Mjuka vågor, Håkan Fagerström 

Bra stämning i bilden. Hade varit spännande att se en ännu längre slutartid. Kanske till och med upp mot 30 

sekunder. Bra färger i bilden. 



43 Stad i ljus Håkan Fagerström 

Vacker bild över vacker stad. Det vita och gula i bilden går bra i hop.Bra exponering med den långa 

slutartiden. 

11 Gråhägerstänk Reinhold Skoglund 

Otroligt bra fotograferat. Mycket action i bilden. Spännande motiv och kul att fågeln delvis är skarp och 

delvis i rörelseoskärpa. Kul att stänket har dragits ut. 

53 Ögonkontakt Reinhold Skoglund 

Bra komposition, bra fotograferat. Kul att den är så nära så man ser detaljerna i bilden. Vattendropparna 

tillför mycket till bilden. 

14 Handstående och ätande havsörn Reinhold Skoglund 

Jag tycker mittenkompositionen funkar väldigt bra i denna blid. Bra tajming i fotograferingen, spännande 

bild! Blir en väldigt lugn och estetisk bild fast jag antar att det är mycket rörelse när bilden fotograferas. 


