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Digitala bilder 

Jury: Peter Schedwin, Örebro. Tidigare pressfotograf med dokumentärfotografisk utbildning, 

arbetar numera med fotoutbildningar åt Meborgarskolan. 

 

 

Ja, den här bilden gjorde att jag spontant ropade högt 

när jag såg bilden komma fram på skärmen. “Den här 

bilden var bra !” Den innehåller frågor, vem är det som 

drar i kopplet ? Varför vill inte hunden följa med in i 

porten ? Är det ägaren överhuvudtaget som håller i 

kopplet ? frågar jag mig. Bilden är även humoristisk då 

den lilla jycken kan visa sådant stort motstånd i sin lilla 

skepnad. Dessutom är fotografen påpasslig och vaken 

och kan ta denna bild, och har gjort en fin komposition 

med ren bakgrund, så detta är utan tvekan en 

förstaprisbild. Grattis ! 

 

  

 

Den här bilden fanns det bara en av i tävlingen - någon 

som tagit en bild i ruskväder. 

Detta är ett snöoväder, gissningsvis fotograferat från en 

bil, och så ser man bromsljusen från en framförvarande 

bil lysa rött längre fram - spännande !  

Det händer något därborta, men vad ? 

Jag gillar djupet i bilden och de sparsmakade färgerna, 

med det intensiva bromsljuset. 

 

 

 

 

 

  

 

Av alla djurbilder och då främst fågelbilder så fastnade 

jag mest för denna. Här är en parad av hönsfåglar i 

lutande diagonal. Man brukar ju säga att det är det 

enkla som är det geniala och detta är väl ett exempel på 

det. En sliten röd ladugårdsvägg, en bristfällig 

trappstege och höns i olika kulörer som sitter 

respektive ligger på bilden. Tuppen är den enda som 

verkar ha förstått att det kommit en fotograf till 

hönsgården och har vett att brösta upp sig och räta på 

ryggen inför det högtidliga avbildandet. 

  



 

Vilket spännande porträtt ! Jag tyckte det var 

annorlunda. Det är all oskärpa kring bilden, och de 

fadda färgerna, samt en blick som är så gripande att jag 

fick svårt att INTE ta med den här bilden till prislistan. 

Det är något med blicken och uttrycket som gör att 

man minns bilden av alla man ser. 

 

  

 

Än en gång så blir den den mest kreativa lösningen på 

fågelbilder som placerar sig.  

Jag tycker idén med att fotografera ryggen på en 

skrattmås som lyfter gör att den blir stilistisk mot 

himlen. Dessutom är den skarp som tusan, och jag 

tycker det är verkligen spännande att studera detaljerna 

i den tusendel fotografen fryst ögonblicket. 

 

  

 

Vad är detta ? Ett par ben som rymt från butiken 

bakom ? Jättemärklig bild som bara väcker 

frågetecken. Den verkar dokumentär, men hur har 

benen hamnat där, och var är de på väg? Fiffig fotograf 

som tar bilden och tävlar med den, av 134 bilder 

hamnar den på 6:e plats och jag vill uppmana alla att 

inspireras av denna fotograf och börja fotografera vår 

närmiljö - ibland ser verkligheten märkligare ut än de 

arrangerade bilder. 

 

  



 

Titta vilken söt bild! Man blir ju helt varm i kroppen. 

Barn kramar kattunge, kan det bli gulligare? En bra 

bild behöver inte vara så avancerad, det räcker med ett 

enkelt porträtt, en bra blick, nåt gulligt djur och en 

kontrast mellan det större, i det här fallet barnet, och 

något mindre, som den lilla kattungen. Jag tycker det 

funkar jättebra! 

 

  

 

Den här bilden blev en favorit tidigt när jag bedömde. 

Jack Russeln ser så full av energi att man blir glad av 

att se den. Kul att fotografen fryst ögonblicket i 

språnget och med hundens knivskarpa blick. 

 

  

 

Kul bild där en knipa hamnat i knipa då den kommit 

för nära inpå sothönans revir - det får den genast veta 

med en ordentlig utskällning med avspisning. Kul för 

fotografen att bilden blev så skarp och bra. 

 

  



 

Ja, den här bilden tyckte jag inte var så märkvärdig 

förrän jag såg titeln “Liten fågel vid port” - då började 

jag leta, och visst sitter det en liten fågel vid 

trappsteget, precis 1 och 1/2 decimeter nedanför nedre 

kanten på dörren. Oj, vad kamouflerad den var ! Tyckte 

den fågelbilden blev en bra kontrast till alla andra 

fågelbilder, och tyckte fotografen var lite finurlig som 

skickade just in en sådan här bild. 

  

 



Påsiktsbilder 

Jury: Anders Geidemark, Hallstahammar 

Välkänd naturfotograf, föredragshållare, fotoreseguide, fotoutbildare, bokförläggare m.m. 

 

 

Välkomponerad och grafiskt vacker svart-vit bild. 

Det mörk-klädda äldre paret nere till vänster, leder oss 

in i bilden där sedan sektionen med parkbänkar och 

smala träd skapar en effektiv diagonal, som avslutas 

uppe till höger med en pendang som utgörs av 

ytterligare ett par i mörka kläder.  

Bakgrunden – som helt utgörs av husfasader – är stramt 

och exakt beskuren.  

Hela bildkonstruktionen andas fotografisk mognad!  

  

 

Stark bild med intressant komposition. 

Tilltalande att hela bildfältet endast utgörs av de bägge 

apornas ansikten. Ingenting annat stör, och fokus 

hamnar ögonblickligen på den fokuserade apans 

fokusering av fotografen! 

Vad som sedan gör bilduppbyggnaden så intressant är 

förstås den främre apans ögonpar som – upp och ned – 

betraktar oss lika uppmärksamt. Stort plus att 

ögonparen bildar en diagonal, och att fotografen valt ett 

kort skärpedjup som ger en lagom oskärpa på den 

nedre apan. 

 

  

 

Ödesmättad bild med starka symbolvärden. 

Det är lätt – vare sig vi vill det eller ej – att identifiera 

oss med den mörka diffusa figuren i förgrunden, som 

långsamt rör sig på "livets stig" i sin vandring mot 

"vägs ände": Alléns avslutande gravkapell.  

Om det nu är ett gravkapell? 

Spelar ingen roll. För mig är bildberättelsen kusligt klar 

och tydlig; och renderas därmed en välförtjänt hög 

placering.    

  



 

En underbar svart-vit bild med allt från svart till vitt! 

Vi står som betraktare i mörkret; i de dammiga 

skuggorna av en förgången härskartid som krävde 

kalla, armlängds-tjocka, stenväggar. 

Men där ute – i det Fria Ljuset – alstras nytt Liv!  

  

 

Lappugglans jakt är makalöst fint skildrat i denna bild! 

Fokus ligger på vingpennorna som skickligt 

manövrerar mellan de kvällssolbelysta gräsvipporna. 

Det finns en kittlande närvaro i det snabbt återgivna 

händelseförloppet: Ett svårt, men lika fullt välfångat 

fotografiskt byte; av ugglans bytesjakt.  

 

 

 

 

 

Digitala bildspel 

Jury: Ulf Fabiansson, Lidköping, känd flygfotograf, bildspelsskapare m.m. 

 

Guldplakett "Floras Secret", Peter Reichel, Gagnefs FK 

Silverplakett "Kreatören", Mats Grimfoot, FK Focus 

Bronsplatett "Nattljus", Lars Borgström, FK Focus 

Diplom, 4:e plats "Roffe Wikström", Christer Källström, Tyresö 

Diplom, 5:e plats "I det grå", LG Skantz, Örebro 

 

 



Våra sponsorer 

Här är en lista på de sponsorer som stöttar FK Focus 60 års jubileum. 

      

   

         
   

                

         

           

 

 

 

http://firmaboken.se/
http://firmaboken.se/
http://www.moderskeppet.se/
http://www.preqbi.se/
http://www.lexmark.se/
http://www.office.se/
http://www.office.se/
http://www.resia.se/
http://www.optipod.se/se
http://www.oras.com/
http://www.oras.com/
http://www.scandinavianphoto.se/
http://www.sveaskog.se/
http://www.abkarlhedin.se/
http://www.abkarlhedin.se/
http://www.jaktia.se/
http://www.ica.se/maxi/orebro
http://www.ica.se/maxi/orebro
http://www.ahlsell.se/
http://www.livin.se/
http://www.fotokungen.com/

