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Bildtitel Fotograf  Dommarens kommentar

Helikoptrar Lennart Ledin Rolig bild där jag gillar att helikoptrarna är på väg åt olika håll. Jag undrar hur bilden skulle bli med en tajt 

beskärning där man behåller de tre vänstra helikoptrarna? Det har uppkommit fläckar i bilden p.g.a. smuts på 

kamerans sensor. Dessa visar sig mot en ljus bakgrund när man använder en liten bländare och kan lätt 

klonas bort i bildredigeringen.

F16 Lennart Ledin En tekniskt bra bild som jag själv hade velat tagit. Fylld med action. Det finns ett blåstick över bilden men jag 

tycker att det fungerar bra här. Även den här bilden har sensorfläckar.

Kossor på grönbete Kerstin Andersson Här har fotografen på ett kreativt sätt ramat in motivet med hjälp av en suddig förgrund. Snyggt! Dock är 

inramningen på gränsen till att bli för dominant. Fin miljö och en härlig sommarkänsla.

Fallfärdig lada Tommy Dahlberg Intressant motiv där det finns många detaljer att kolla på. Fint att man får se den härliga omgivningen.

Innerdalen Tommy Dahlberg Fin komposition och bra tekniskt utfört. Vilken dramatisk fond! Vad är det för ställe? Jag blir sugen på att resa 

dit.

Stolt kvinna Kerstin Andersson Bilden känns som en ögonblicksbild. Modigt att våga ta bilder på okända människor och fotografen har fått 

en fin ögonkontakt med kvinnan. Jag blir nyfiken på vart vi är och jag gillar kontrasten mellan den orangea 

och gröna färgen.

Väntar på vårbruket Sven Olof Fernström En minimalistisk bild som tilltalar mig eftersom jag tycker att det vackra bor i det enkla. Fint med de 

upprepade mönstren och diagonalen i bilden. Jag skulle ha klonat bort stråna uppe i bildens hörn då jag 

tycker att dom stör en aning.

Gatumönster Sven Olof Fernström Vaket av fotografen att se det här motivet. Bilden gör sig mycket bra i svart/vitt och har en härlig kontrast 

och komposition. Roligt också att se hur de runda mönstren står i kontrast till de rektangulära och hur det 

skrovliga/råa står i kontrast mot det släta.

Naturens återvinning Sven Olof Fernström Jag tycker det är ett lyckat foto. Naturens egna konstverk.


