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Placering 10
Ballongblomma
Christer Ryhming

Vacker bild med fina färger. Bra ljus som 
framhäver skuggorna i bilden. Bra 
skärpa. Fin komposition med fokus på 
blomman som är huvudmotivet. 
Diagonalen är positiv. 



Placering 9
Birch Spring
Lars-Håkan Hansson
Mycket vacker bild med enkelt motiv 

som tilltalar oss. Vårkänsla i 

björkskogens vackra vårfärger. Fint djup i 

bilden, marken ger intryck av en mjuk 

grön matta. Vackert lövbestånd och fina 

liner av planterade likåldriga björkar. 

Känns som vår.



Placering 8
Tall slutar växa vid havet
Arne Hansson

Ett säreget träd där det brutna tillför 
funderingar. Kompositionen är utmärkt 
med trädens placering i bilden. Det lilla 
trädets lutning ger fin jämnvikt i bilden. 
De solbelysta molnstrimmorna i 
bakgrunden ger ett fint sken. Homogen 
färgton. 



Placering 7
Långa skuggor
Maria Karlsson

Det bakomliggande ljuset skapar långa 

diagonala skuggor, som man lägger 

märke till, bra. Den krokiga tallen till 

vänster skapar bra balans, bra för 

kompositionen. Bra djup i bilden. Vacker 

bild. En liten beskärning i bildens 

nederkant skulle gynna tredjedelsregeln.



Placering 6
Start
Erling Pedersen

Vilken flygande start! Kanonbra skärpa. 
Vattenstänket förhöjer intrycket av fart 
och rörelse i bilden. Vingspetsarna bildar 
en diagonal och en svag skugga bildas av 
fågelns ben.



Placering 5
Fågelsträck i kylan
Inga Britt Karlsson

Det böjda fågelsträcket är viktigt och 
värdefullt och ger liv åt bilden. Fin 
höstkänsla. Man känner det vindpinade 
vädret. Det enhetliga färgmönstret ger 
bilden ett lugn, och en fin höstkänsla.



Placering 4
Isvallar

Bert Rydhagen

Ett vackert kustlandskap. Enhetlig 
färgsättning. Härligt frostigt, snyggt med 
den vackra rosafärgade horisonten som 
ger bilden ett lyft. Isen bildar ett vackert 
mönster i vänstra kanten.



Placering 3
Horses
Olle Lundgren

Mycket vacker bild, bra komposition. En 

underbar bild med bra balans. Hästarna 

ger liv i bilden. Härligt ljus, hästarna ger 

också bra motvikt mot det stora trädet. 

Finns också för- och bakgrund.



Placering 2
W Kent E
Lars-Håkan Hansson

Härlig rörelse i bilden. Glädjen i 
surfarens ansikte är smittande, en 
toppen bild. Fint ljus, perfekta 
diagonaler i flera led. Dramatik i bilden. 
En tuff bild som fångar ögonblicket. 
Vattenkaskader tillför bilden känsla av 
hastighet och spänning, mycket bra 
komposition



Placering 1
Övergångställe

Ragnar Andrén

Fina silhuetter mot belysta 

vattenkaskader, mycket bra. Snapshot, 

röda färgen ger ett vackert ljus och en 

bra balans till bilden. Röda ljuset tillförde 

en extra dimension som gjorde att 

bilden placerades som nr 1.

Grattis till fotografen.


