
KM Påsikt  ”Fritt motto”

Karlskoga Fotoklubb
Hej Fotovänner i Örebro.

Vi i Karlskoga Fotoklubb tackar för förtroendet att få bedöma era bilder 
som vi gick igenom vid en träff den 25 nov. med totalt 11 st medlemmar.
De i vårt tycke 10 bästa bilder har vi valt ut, rangordnat och redovisar 
vidare med några kortfattade kommentarer.



Placering 11
Utan inbördes ordning eller placering



11. Torghandel-Tommy Svärd



11. Fokuserad Ymer-Börje Lindström



11. God Jul!-Arne Hurtig



11. Nisse Landgren-Håkan Björndell



11. Stenar på fat-Cecilia Nord



11. Grävevägen-Arne Hurtig



11. Siri-Susanne Flink



11. Ser du mig-Cecilia Nord



Placering 10

• En händelserik bild där det händer en del mellan spelarna och även 
domaren som är involverad i matchen. 
Publikens olika minspel är intressant att ta del av. 
Tekniskt tycker vi däremot att bilden har lite för gult färgstick.



10. Ishockey-Roger Wilde



Placering 9

• Det går inte undgå att denna bild på de svävande bubblorna skapar en 
viss förundran. Är de inkopierade i bilden eller handlar det om en 
bearbetning i ett bildbehandlingsprogram? Flickan på cykeln tillför ett 
ytterligare intresse vid betraktandet. Men ur teknisk synvinkel anser vi 
att kopieringen är lite ”fadd” i sin ljusa framställning. Dessutom skulle 
bilden kunna beskäras nertill. Men valet av höjdformat gillar vi.



9. Svävande Bubblor-
Tommy Svärd



Placering 8

• Välkomponerad bild där träställningen ramar in bilden. Tekniskt sett 
fina färger och exponering. Efter en kort betraktning fastnar man vid 
den delvis dolda människan sittandes med gult paraply och vita skor.



8. Portalen-Pia Hendeberg



Placering 7

• En bild med humor påpassligt fångat av fotografen. Tennisspelaren 
har avreagerat sig på ett sönderslaget tennisracket och lommar ut 
från planen… Enligt ”kompositionsreglerna” skall ju helst människor 
och djur som exempelvis fåglar etc. fångade på fotografi röra sig in 
mot mitten i bilden. Här har fotografen gjort tvärtemot vilket visar att 
det här är det mycket välmotiverat. Kompositionsmässigt lyckat med 
tennisspelaren, racketen och den vertikala linjen som ”väger upp” 
bilden.



7. Arg Ymer-Börje Lindström



Placering 6

• Ett mycket bra och avstämt ljus i den här bilden som återger en 
familjehändelse. Vi uppfattar också en fin diagonal som går från 
prästens högra hand och uppåt mot stearinljusen. Det skulle nog blivit 
ännu bättre om hyllan i överdelen maskades bort, men då kräver det 
också att det högra brinnande ljuset återges i sin helhet.



6. Dop-Håkan Björndell



Placering 5

• Vi höll med om bildtitelns konstaterande att äldre bilar var mer 
tilltalande. Dagens bilar varierar sig inte så mycket utseendemässigt. 
Hur som helst bilden är mycket bra presenterat i svartvit ton. Bra val 
av höjdformat som ger koncentration till motivet. Inspeglingen av 
bilen i bildens mitt är välgörande. Kanske något rörigt?



5. Bilar var vackrare förr-
Torbjörn Gustavsson



Placering 4

• Bra ögonblicksbild där det inte går att ta miste på pojkens 
ansiktsuttryck. De bakåtvända människorna tycks vara helt 
omedvetna om vad som försigår.



4. Duvorna-Susanne Flink



Placering 3

• En bild som man kan betrakta ganska länge för att bilda sig en 
uppfattning hur den är uppbyggd. Fint exponerat och en mycket bra 
kopiering. Speglingen från taket och de släta fasaderna i bakgrunden 
är intresseskapande.



3. Gammalt möter nytt-Torbjörn Gustavsson



Placering 2

• Berättande bild i fint ljus. Utmärkt i sin exponering och presentation 
vid kopieringen. Välgörande speglingar i den vattenbelagda gatan som 
ger ett diagonalperspektiv. Vi gillade också kontrasten mellan flickan i 
den klatschiga färgen och den mörka mannen med paraplyet till 
höger.



2. Rainy Day-Roger Wilde



Placering 1

• Vinnarbilden som vi föll för ganska ingående vid presentationen. 
Stämningsfullt återgivet i en harmonisk komposition. De omgivande 
träden ”väger upp” bilden. Personen med cykel drar blicken till sig och 
ökar bildintresset även om den är centrerad.



1. Novembermorgon-Pia Hendeberg


