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Tema: Fritt

41 bilder från 21 deltagare
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10

Stå still

132 Anders Hjerling

10. Stå still‐132

Bobygge? Intressant 

ögonblick där det 

tog en stund att 

upptäcka alla 

detaljer, t.ex. 

kvistarna som den

övre måsen har med 

sig. Man kan fundera 

på om den har alla 

kvistarna med sig 

eller om den långa

kvisten sitter fast i 

marken, inte lätt att 

avgöra. Den övre 

måsens vingar fyller 

ut bildytan på ett

vackert sätt vilket gör 

hela kompositionen.



9

Stig

09 Mary Johansson

9. Stig 09

Detta porträtt var det som kommunicerade 

bäst med oss av de inlämnade porträtten. 

Mannen ser tankfull ut och man kan fundera 

länge på hans tankar. Man skulle kunna 

tänka sig ett halvt stegs lägre exponering för 

att få fram mer täckning i håret och göra 

bilden något mustigare.



8

Fåglarna

90 Simone 

Magnusson

8. Fåglarna‐90

När man ser bilden 

på stor skärm så 

känner man att man 

är mitt i flocken och 

vill ducka. Trots att 

detär en 

ögonblicksbild så 

finns det en 

diagonalkomposition 

som delar bilden så 

att måsflocken 

hamnar

på ena sidan och 

människoflocken på 

den andra. 

Människorna bidrar 

positivt till bildens 

innehåll ochden 

röda jackan är ett 

viktigt element i 

kompositionen.



7

Sminkning

97 Lars Hallmén

7. Sminkning‐97A

Man ser koncentrationen 

både hos den som sminkar 

och den som blir sminkad. 

Kvinnan i bakgrunden som 

verkar titta mot dem binder 

ihop den kringliggande 

gatumiljön med 

huvudmotivet.

Ett vackert mjukt ljus.



6

Lindansare

98 Mats Grimfoot

6. Lindansare‐98

Bildkompositionen är berättelsen. De blå 

mot de röda med de neutrala däremellan, 

perspektivet med de stora mot de mindre 

längre bort, ljuset bakom den blå i mitten 

gör att blicken dras dit.



5

Never let go

129 Benny Larsson

5. Never let go‐129

Den gula triangeln med handen som 

håller fast är bildens blickfång som man 

återkommer till. Bilden är tagen i det 

rätta ögonblicket och med perfekt 

slutartid för att frysa vattnet och det 

fladdrandehåret. Man funderar på hur 

länge till det går att hålla i?



4

Tandemcyklister

91 Mats Kälvemark

4. Tandemcyklister‐91

En humoristisk och lätt absurd bild. De 

känns som att de är helt felplacerade i 

miljön. Att de går exaktlika i steget gör 

det bara ännu bättre. Tekniskt bra med 

tanke på ljusförhållandena.



3

Bekymmersam

97 Lars Hallmén

3. Bekymmersam‐97

Bilden ger en känsla av 

Paris. Valet av svartvit kopia 

understryker miljön. Mannen 

verkar vara bekant med 

miljön som att det är en 

plats som han gärna 

återvänder till för att få vara 

ifred och fundera.

Bildkompositionen är 

utmärkt.



2

Trick

158 Sebastian Borg

2. Trick‐158

Ögonblicket är 

perfekt just som han 

vänder och svävar 

viktlös. Åkaren är fint 

frilagd från 

bakgrunden,
molnens v‐formation 

förstärker fartkänslan. 

Åkaren verkar vara 

äldre än de övriga 

och kanske är han

stjärnan, men 

grabbarna i 

bakgrunden verkar 

ändå inte så 

imponerade. Väntar 

på sin tur att få åka?



1

Bad hair morning

98 Mats Grimfoot

1. Bad hair morning‐98

I det lugna vattnet bryter 

vågskvalpet fram en blå ton i 

en rörelse från vänster till 

höger och huvudet

som blickar tillbaka igen ger 

balans åt hela scenen.

En sådan där bild som det 

nästan är ljud till; vattnet 

kluckar lite lätt, en 

kaffepanna puttrar på elden

intill och det prasslar lite i 

gräset i strandkanten. Fint 

fångat!



11

Miss El-o-ise

46 Bengt Uhnoo

.



11

Sommarresan

82 Arne Hurtig

.



11

Havsörnshöst

91 Mats Kälvemark

.



11

Stjärnfall

158 Sebastian Borg

.



11

Vilket fynd!

132 Anders Hjerling

.



11

Glädje-race

46 Bengt Uhnoo

.



11

Bröllopsresan

82 Arne Hurtig

.



11

Fiske

155 Karl-Evert Eklund

.



11

Löv

155 Karl-Evert Eklund

.



11

Imse Vimse

115 Susanne Flink

.



11

Oman man

115 Susanne Flink

.



11

Björk i motljus

135 Christer Svedin

.



11

Vägen

135 Christer Svedin

.



11

Skottlandsbro

106 Margareta Kälvemark

.



11

Smittande skratt

106 Margareta Kälvemark

.



11

Sommar

09 Mary Johansson

.



11

Snö

90 Simone Magnusson

.



11

Glad i färg 

125 Marie Eriksson

.



11

Nummer 8

125 Marie Eriksson

.



11

Kungsträdgården

157 Lisa Nyman

.



11

Evil eye

129 Benny Larsson

.



0

Drömmare

159 Jeanette Elbri

.

33



11

Windy

159 Jeanette Elbri

.



11

KM1

161 Felicia Sjöstedt

.



11

KM2

161 Felicia Sjöstedt

.



11

Kollar mobilen

83 Lars Parbring

.



11

Stubbåker

83 Lars Parbring

.



11

Svanflygning över

Kilsbergen

75 Birgitta Järnkvist

.



11

Vad glor ni på?

75 Birgitta Järnkvist

.



11

Balansgång

47 Håkan Björndell

.



11

Kolugn

47 Håkan Björndell

.


