Bedömning av bilder från Ställdalens fotoklubb. Bilderna röstades fram av 5 deltagare på en kurs i
bildanalys. Tyvärr medgav tiden bara kommentarer till de vinnande bilderna. X markerar de övriga
bilderna som fick röster.
SvartVita. Genomgående bra bilder. Nästan alla fick röster av juryn
Bild
Gråhäger

Placeri
ng
x

Thomas Johansson

Vit

x

Kimmo Kuismin

Vingspann

x

Bengt Lundell

Svanrede

Bengt Lundell

Snöängel

Inger Aftonljus

Elcentral

x

Björn Öringbäck

Gäddor

x

Inger Aftonljus

Storlomsplask

1

Aktör

2

Måsmat

3

Fint fångat ögonblick. Vattenkaskaden, som inte är
helt frusen, ger liv i bilden. Den simmande
storlommen balanserar bilden. Speglingen i
förgrunden och den grå bakgrunden, fulländar
bilden
Ett fint porträtt. Fint ljus och den lilla råttan på
axeln, ger liv i bakgrunden
Ett väl fångat ögonblick. Stolpen i förgrunden ger
stadga åt bilden. Som oftast vid ögonblicksbilder,
är det svårt att få till en bra bakgrund. Här blir det
lite rörigt.

Thomas Johansson

Björn öringbäck
Thyra Lundell

Färg. Här fick nästan hälften av bilderna poäng av juryn
Hembygd

Björn Öringbäck

Löa Hytta

Björn Öringbäck

Fiskargubben

Inger Aftonljus

Vinter

Kimmo Kuismin

Bovakt

Bengt Lundell

Trädödla

Thyra Lundell

Höstvattenspegling

x

Thomas Johansson

Sotstubbe

x

Thyra Lundell

Sångsvanar i
blåtimmen

1

En stämningsfull bild med fin förgrund och bakgrund.
Det infallande ljuset ger harmoni. Svanen till höger
ger en fin balans i bilden.

Thomas Johansson

Sommaridyll

2

Flugfångare

3

En fin skildring av en idyll. Ljuset faller fint in och den
mörkare skogen och vattnet, ger en fin vinjettering.
En fin bild på en strömstare i aktion. Bra skärpa på
fågeln. Det strömmande vattnet visat hur
strömstaren får kämpa för maten.

Inger Aftonljus
Bengt Lundell

Digitala.
Fiskelycka

Bengt Lundell

Kaveldun

Inger Aftonljus

Knipstart

Bengt Lundell

Lillpigan

Björn Öringbäck

Midnatt i Kiruna

Kimmo Kuismin

Norrsken

Sami Rahkonen

Oktobergryning

Inger Aftonljus

Vila

x

Fönstret mot
havet

1

Sjöboden

2

Vingar

3

Bengt Lundell
Fint skildrat havet, klipporna och bordet i rummet. Det
infallande ljuset ger liv åt stolen i förgrunden och ger
samtidigt liv klipporna i bakgrunden.
Fin kombination av harmoni och ljussättning. Bryggan
och sjöbodarna ger en stämningsfylld bild av skärgården.
Ljussättningen, vingutbredningen och den svarta
bakgrunden, ger en dramatisk bild av örnen.

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Sami Rahkonen

