Hej! Juryn vill tacka för att återigen fått det ärofyllda uppdraget att bedöma bilder från Ställdalens
fotoklubb. Här kommer resultatet
Kontrast
1 klMG7806
Bra idé med en ljus och en mörk vägg. Fotografen hade även lyckats pricka in vågrät- lodrät. Juryn gillade
också det fina mönstret i träet.
Kimmo
2 b1MG1961
Juryn gillade storleksskillnaden på blommorna, men även att det fanns skärpa-oskärpa och ljusa blommor
mot mörk bakgrund.
Bengt
3t1MOA0835
Juryn tyckte att bilden var humoristisk och kreativ. Juryns egensmak påverkade också valet. Delar av juryn
tyckte att det fanns en kontrast i att korv är äckligt men cola är gott. Storleksskillnaden nämndes också
som en kontrast.
Thomas
Vatten
1 b1MG1996
Juryn gillade färgerna i denna bild. Det är fina speglingar och glittret i vattnet ger guldassociationer.
Bengt
2 i2P1050788
Fint med speglingarna. Bra ide att träden speglar sig i vattnet.

Ingrid

3 IDSCF3633
Fin spegling av moln och träd bland vassen. Roliga former på stenarna fångade delar av juryns
uppmärksamhet.
Leif
Rost
1 t2DSCN2839
Passar bra med rost och blommor tillsammans. Blommorna ser ut som en bukett i hålet. Kul ide, färgglad.
Juryn gillade formen på järnöglan.
Thyra
2 i2P1050783
Verkligen en rostig bild enligt juryn som också tyckte att det var en rolig ide. Juryn är nyfikna på vad
maskinen använts till.
Ingrid
3 i1DSCN3293
Rolig ide som höll sig väl till temat. Kul med molnen som höll sig väl till temat.

Inger

Lav och mossa
1 t1_MOA0838
Väldigt snygg mossform som blev skarp och tydlig mot den ljusa bakgrunden. Häftigt med den skarpa
kontrasten.
Thomas

2 IDSCF3641
Juryn fängslades av det stilla och det flytande i bilden.

Leif

3 i2P1050775
Det fina mönstret var det som vann juryns gillande men även att det fanns kontraster som hårt- mjukt och
färgglatt- tråkigt.
Ingrid
Motljus
1 b1IMG_1990
En perfekt och tydlig motljusbild. Snyggt att den ser svart/vit ut. Skarp och bra

Bengt

2 SIMG_8265
Även fast bilden var mörk framtill så såg man bakom och det tyckte juryn var bra. Vidare tyckte man att
vatten speglingen var fin.
Sture
3 i1DSCN3288
Rolig ide! Häftigt med ljus i kvisthålet och springan.

Inger

Träd
1 t2DSCN2849
juryn gillade idén att fota trädet underifrån, vidare tyckte man att färgerna var fina. Det uppskattades
också att man såg flera träd och att himlen silade igenom.
Thyra
2 b1IMG_1975
Snygg närbild, fina dämpade färger.

Bengt

3 KLMG_7792
Följde temat, fin

Kimmo

