
KM Påsikt  ”Extrem närbild”
bedömt av Lindesbergs 

Fotoklubb
Hej fotovänner i FK Focus,

och tack för förtroendet att bedöma Era bilder på temat ” Extrem närbild”.
I dessa coronatider då vi inte har några ordinarie möten så gjorde vi 

bedömningen på ett lite annorlunda sätt. Vi tre i juryn tittade först på dem var 
för sig och gjorde sedan slutbedömningen tillsammans via nätet. 

Vårt allmänna omdöme om bilderna är att de är välgjorda men att 
övervägande delen är mer närbilder än extrema närbilder.

Med vänliga fotohälsningar från juryn bestående av Henrik Andrén, Anders 
Lindgren och Gunnar Nilsson.



Placering 11

•Utan inbördes ordning











Svårläst bild av en groende växt med ett 
försök till spegelverkan. 

PLATS 10 





Lek med form och färg i behaglig färgskala. Bra med hållaren i 
skärpa mot ringen i oskärpa vilket skapar djup i bilden. Men vi 
skulle vilja ha bilden stående med hållaren i vänstra delen av 

bilden för ge en bättre totalkomposition.

Plats 9





En myriad av gångar på trädstammen som 
skapar ett rörigt mönster med lite för mycket 
detaljer. Kanske kunde beskäras lite i högra 
övre kanten. 

PLATSS 





Ytterligare en bild som mer är en bild av ett 
mönster i närbild än en extrem närbild. Bra 
utsnitt av barken med en fin färgskala. 

PLATS 7 





En " Klassiskt 11

" fotograferad närbild av en 
tulpan med bra balans mellan skärpa och 
oskärpa. 

PLATS 6 





Härlig färgskala med fin struktur och skärpa 
där kvisthålet är rätt placerat 
kompositionsmässigt, men som vi inledande 
skrev mer en närbild än en extrem närbild. 

PLATS 5 





Bra bildide med insektens skugga mot bladet 
men vi skulle önska att hela bilden vore skarp, 
alternativt kanske varit lite beskuren. 

PLATS 4 





Skärpan på rätt ställe, i ögonen och 
"vinjetterad" för att ytterligare koncentrera 
bilden och ta bort eventuellt störande detaljer. 

PLATS 3 





Kreativ ide som utförts på ett utmärkt sätt. 
Hade man inte bildtiteln så skulle det nog vara 
svårt att se var den var tagen. Föredömligt ljus 
och mild färgskala som får oss att fantisera om 
t.ex. ett snöklätt landskap. 

PLATS 2 





Här har fotografen utnyttjat skärpedjupet på ett 
utmärkt sätt och dessutom lyckats få med 
spegelbilden som en extra "touch". En 
föredömligt ren bild utan störande detaljer. 

PLATS 1 






