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Tema: Cyklande cyklister
11 fotografer – 21 bilder

Bedömt av Eslövs Fotoklubb

Tack för att vi fick den glädjande uppgiften att bedöma era bilder. Vi var en grupp 
fotografer som satt i närmare 2 timmar och gick igenom bild för bild med många livliga 
diskussioner.
Alltid givande att se andras bilder så också denna kvällen.
Överlag var det hög kvalitet på bilderna, både tekniskt och innehållsmässigt.

Vid pennan: Peter Posselwhite
Ordförande



Alternativt cyklande – 104 – Roland Berglin

11



Vattenväg – 125 – Marie Eriksson

11



Barntransport – 5 – Tommy Svärd

11



Söder – 143 – Börje Lindström

11



Huvudcykelstråk – 125 – Marie Eriksson

11



Varför cyklar inte alla? – 104 – Roland Berglin

11



Mot naturens hus – 169 – Camilla Almqvist

11



Blixten – 47 – Håkan Björndell

11



Gatsten- 156 – Carl-Henry Eriksson

11



En vacker höstdag – 169 – Camilla Almqvist

11



Ouppmärksam – 5 – Tommy Svärd

11



Cykelkines – 18 – Arne Hurtig

10



Velocipedryttare – 47 – Håkan Björndell

9



Full koll – 139 – Pia Hendeberg

8



Vätternrundan – 163 – Mikael Lorin
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Pettersson – 18 – Arne Hurtig
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Cykeltaxi – 163 – Mikael Lorin

Farfylld bild med härliga kontrasterande färger. Bra placering av huvudmotivet.
Snygg panorering. Troligen reflexer i ett bussfönster som syns i bilden men det var inget som störde juryn.
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Brunnslock- 156 – Carl-Henry Eriksson

Väldigt charmig och välkomponerade bild. Någon i juryn hade velat placera den högre. Bra balans i 
kompositionen. Bra rörelse trots att det inte är någon panorering eller liknandes så får man en känsla av rörelse 
när flickan trampar runt i sin egen racerbana.
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Farfars styre – 143 – Börje Lindström

Roligt perspektiv och utsnitt. Något hårt beskuren alt. bra med den djärva beskärningen.
Lite delade meningar om just detta. Annars stor enighet om att det är en fin bild med sina
korsande diagonaler, sitt grafiska uttryck (bra med valet av svart-vitt). Skuggan gör att bilden lyfter.



MTB – 115 – Susanne Flink

En bild fylld av action. Bra utnyttjande av vidvinkelobjektivet. Gör att betraktaren 
verkligen får en känsla av att dras in i bilden och att befinna sig på plats. Det är ett 
härligt djup i kompositionen. Stod ett tag som vinnare.



Kvällstur – 115 - Susanne Flink

En verkligt rofylld bild. Perfekt placering av cyklarna. Snyggt återhållsam i färgskalan.
Mycket bra komposition. Grattis till vinnarbilden




