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Ystad Fotoklubb

Enskilda bilder presenteras först 
därefter kollektioner



Hej fotovänner, 

Tack för förtroendet att få bedöma era tävlingsbilder. Det har varit roligt och inspirerande att gå igenom ert bildmaterial. 

Vi som varit er jury är Bo Grennhag, Göran Unemyr och Bengt Erikson. Alla aktiva i Bankeryds Fotoklubb och med god vana att bedöma bilder. Så här i 

Corona-tider underlättar det att hantera digitala tävlingsbilder. Vi tre har var och en tittat på bilderna, haft samtal på telefon och slutligen haft ett 

gemensamt Skype-samtal där vi rangordnat bilderna och gjort kommentarer. 

Att bedöma bilder utan ett specifikt motto är en extra utmaning, hur värderar man en macrobild mot ett porträtt eller ett landskap t.ex.  

Att producera en bilkollektion är ingen lätt uppgift. Vi är imponerade av antalet medlemmar som antagit denna utmaning. Det är många faktorer som skall 

samverka för ett riktigt lyckat resultat. Bilderna skall addera något till varandra, berätta en historia. I vilken ordningsföljd skall bilderna presenteras? 

Liggande eller stående bildformat? En tonalitet som harmonierar när man tittar på bilderna tillsammans. Detta är några av de komponenter som vi tittar 

efter i en kollektion.  

En annan aspekt är antalet bilder i kollektionen.  Att sammankoppla 3 bilder är svårt, väljer man 5 bilder ökar svårighetgraden. I några fall där fotografen valt 

att presentera 4/5 bilder finner vi någon bild som faller utanför ”ramen” vilket då drar ner helhetsintrycket. Som fotograf skall man vara självkritisk – måste 

alla 5 bilder vara med eller räcker det med 3 st. Bland alla bilder finner vi också enstaka bilder som vi satt stort värde på. De hade kunnat hävda sig väl i 

kategorin enskild bild. 

Det är självklart fotografens ansvar och egen idé hur bilderna skall presenteras. I några fall har vi gjort noteringar om hur i vårt tycke fotografen skulle kunna 

göra en bra bild ännu bättre. 

Nedan följer sammanställningarna samt med kommentarer på de 10 främst placerade bilderna/kollektionerna. 

Jönköping/Bankeryd november 2020 

Bo Grennhag     Göran Unemyr     Bengt Erikson 



Placering 1
Lars-Håkan Hansson

En bild med verklig fart och action. 

Bildtnittet är väl avpassat.  Vattenstänk 

och sprut förmedlar verkligen känsla –

här går det undan.

Skärpan är mycket bra. Åkarens 

kroppsställning och fokuserade blick ger 

ett verkligt kraftfullt intryck. Men det 

ser kallt ut. Grattis till en fin vinnarbild!



Placering 2
Christer Rasmusson
Den mystik som omgärdar denna plasts 

förmedlas mycket väl av det dramatiska 

ljuset i bilden. Det ser verkligen 

spännande ut och vi frågar oss vad som 

tilldrog sig här vid tiden när 

stensättningen kom på plats. Fotografen 

har lyckats väl med att förmedla en 

känsla. Diagonalen son stenarna bildar 

skapar djup i bilden



Placering 3
Gerd Ljungberg
Mycket stämningsfull bild i en gammal 
miljö. Uttrycket i modellens ansikte 
avbildas väl i det naturliga ljuset som 
skiner in genom de lätta gardinerna. 
Blommornas röda och gröna färg bryter 
av mot den lite ”murriga” färgskalan.

Ljuset koncentreras till fönstret vilket 
styr betraktarens blick men det finns 
många detaljer att upptäcka. Tavlor 
möblemang och det innehållsrika 
skåpet på bildens högra sida. Man tittar 
länge på bilden



Placering 4
IngaBritt Karlsson

Mycket fint mjukt ljus som belyser det 

skira bladverket och de röda bären. 

Bildens är fint beskuren och 

komponerad med huvudmotivet enligt 

1/3-delsregeln, det skapar intresse och 

även harmoni. 

Fotografen har lyckats väl med skärpan 

och på så sätt skapat djup i bilden.



Placering 5 
Christer Ryhming

En spännande bild med den lite mörka 

presentationen.  Blommorna på rad i 

olika stadier av blom som tonar bort ger 

djup i bilden. 

Vid en hastig blick får vi associationer 

till en rad dansöser som gör ”vågen”, 

dansar och svänger sina röda kjolar.



Placering 6
Olle Lundgren

Bilden förmedlar verkligen 

kommunikation. Vi kan nästan höra 

ordväxlingen mellan kamraterna. Det är 

en engagerad skara att döma av gester 

och ansiktsuttryck. 

Miljön är spännande med många 

detaljer att upptäcka i bilden. Bra sv/v 

arbete med bra skärpa.



Placering 7
Curt Carlsson

En väl utförd macrobild. Fin färgskala 

och skärpedjup som fokuserar på 

svamparna. 

Det fina ljuset strilar igenom och 

avbildar lamellerna på undersidan av 

svampens hattar. Behaglig komposition 

och färgskala.



Placering 8
Marianne Petersen

Gammalt hantverk med handsmidda 

detaljer. Långt ifrån dagens 7-

tillhållarlås. Att dörren har använts filtigt 

framgår av haspens spår i trävirket.

Ljuset faller fint på den mörka dörren 

och detaljerna framstår väl i fokus. 

Vinjetteringen gör att betraktarens blick 

koncentreras.



Placering 9
Ragnar Andrén
Vackert sommarljus ger liv i de skira 

blombladen.  Avvägningen mellan 

skärpa och oskärpa ger bilden ett djup.

De blommor som är i fokus framträder 

väl i bilden. Färgskalan med det 

infallande ljuset är behagligt. Möjligen 

kunde bilden beskäras lite i ovankant för 

att eliminera den mörka randen.



Placering 10
Lennart Broberg
De lite dova röda och gröna färgerna 

matchar varandra. En fin detaljbild av 

den gamla byggnaden.

Vi finner både vertikala och 

horisontella linjer för blicken att följa. 

En liten detalj som stör ögat är att 

fönstret i bildens högerkant inte är rakt 

avbildat –det kan lätt åtgärdas i 

bildbehandlingen.



Resultat Höst tävlingen
Kollektioner

Bilderna är placerade i 
nummerordning som läses från 

vänster till höger



Placering 1  Lars-Håkan Hansson
Tre bilder kan räcka. Här har fotografen avbildat fart och spänning. Presentationen med den avvikande bilden i mitten blir 

betydelsefull för visningen.  Som betraktare är det lätt att föreställa sig spänningen och känslan att forsa fram över vågorna. 

Att seglet inte syns gör inget – vi förstår ändå att det finns där ovan.  Fint komponerade bilder i en behaglig färgton. 

Grattis till en vinnande kollektion.



Placering 2  Margaretha Olsson   
En bildberättelse som dokumenterar fiskarens vardag och utdelningen av jobbet. Kollektionen visar olika delar 

av arbete och utrustningsdetaljer som resulterat i ett lyckat fiske. Bildserien ger en historia som talar till oss 

utan ord. Möjligen är bild #1 och #2 något för tight beskurna.



Placering 3 Curt Carlsson
Bildserie på vårblommor i macro. Samtliga bilder håller hög klass med fantastiskt stämningsfullt ljus, speglingar 

och fina skärpa. Vi vill väcka en tanke till fotografen att överväga. Är antalet bilder, sammansättningen och 

ordnings-följden den rätta? T.ex. bild #3 är stående, bild #4 har avvikande bakgrundsfärg. Känslan i bilderna och 

fotografens arbete belönar vi med en 3:e plats.



Placering 4 Håkan Fredén
En kollektion på hela 5 bilder som tar oss på en rundtur i en stad med en främmande kultur. Alla bilder har 

enhetlig gråton vilket ger harmoni. Att bilderna visar olika delar av staden och olika motiv berättar en historia.  

För att få ett bättre ”flyt” i visningen hade vi placerat de 2 stående bilderna som #1 och #5.



Placering 5 Christer Ryhming
En serie med 3 bilder i samma lugna färgskala. Att bildernas format är lika bidrar också till att ge harmoni. 

Skärpan på motivet mot den enhetliga bakgrunden får betraktarens blick att fastna. Här har den vackra pippin 

gjort jobbet och villigt poserat från olika håll. Kanske fotografen gjort det lite för lätt för sig?



Placering 6 Bert Rydhagen
Vi försökte räkna antalet fåglar men tappade bort oss på halva vägen. Samma motiv på 3 olika sätt gör att 

kollektionen håller ihop. Nära - närmare – närmast.  Behagligt milt kvällsljus.



Placering 7  Uno Stenström
Vi ser en slagstidslinje med tre stadier av sjövärdighet. Från fullt fungerande till vrak. Bilderna är vackra var och 

en för sig. Men förutom båten håller bilderna ”ihop”?



Placering 8   Lars-Håkan Hansson
En kollektion med fart och rörelse i bilderna. Vattenstänk förstärker känslan. Bilderna har genomgående god 

skärpa, kontrast och liknande tonalitet. Vi hade gärna sett lite större variation på bilderna.



Placering 9   Håkan Fredén
Sommar och sol. Behagliga semesterbilder som får oss att längta till en framtid utan 

reserestriktioner. Färgton med sandfärg och det blå vattnet genomgående



Placering 10  Curt Carlsson
Enhetlig färgskala som harmonierar på alla bilder. Slutartid anpassad så vi förnimmer det strömmande vattnet.  

Vi tycker bild #4 är den bästa och hade föredragit att se den som bild #1.


