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20 bilder
Har bedömts av Vellinge fotoklubb 



Det är alltid intressant att studera bilder - ens egna som andras. Juryn hade för det mesta
inte speciellt svårt att enas om resultatet. Kom ihåg att kommentarerna är subjektiva och
avspeglar vår uppfattning om bilderna och deras respektive egenskaper.

Här är några allmänna kommentarer som vi noterade under genomgången av bilderna:
1. Det är alltid svårt att ställa bilder mot varandra när det inte finns något tema.
2. Vi är osäkra på om hanteringen via PowerPoint har gjort att alla bilder har
kommit till sin rätt. Vi föredra att granska bilder i 100% på skärmen, vilket vi inte
kunnat nu. Vi har därför valt att inte straffa bilder så mycket om en i övrigt bra
bild har sett lite oskarp ut.

Vellinge fotoklubb tackar för förtroendet att få bedöma era bilder. Vi hoppas att ni är
nöjda med vårt arbete och förstår våra kommentarer.

Med vänliga hälsningar
Lennart Hansson, Rolf Ingemansson, Magnus Clarén och Tomas Hansen

Vellinge Fotoklubb



Framåt march -47 – Håkan Björndell



Kanonbild – 160 – Bo Lundblad



Konfirmation – 18 – Arne Hurtig



Kvällen är vår – 169 – Camilla Almqvist
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Syskonkärlek – 163 – Mikael Lorin



Sörön – 139 – Pia Hendeberg



Trots – 169 – Camilla Almqvist



Vintersaga – 125 – Marie Eriksson



Vårblomma – 156 – Carl-Henry Eriksson



Vänner – 115 – Susanne Flink



Aiguille Verte; Den gröna nålen – 163 – Mikael Lorin

Karg miljö med tydligt 
väderinslag. Bilden hade 
nog vunnit på en 
beskärning i vänsterkant 
som upplevs mindre
intressant och på så sätt 
få en komposition som 
inte är så centrerad.
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Vårvinterdag – 125 – Marie Eriksson

Bra hantering av ett naturfenomen. 
Plus för teckning även i mörka partier 
men för kraftig beskärning i
underkant.
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Skrattmås – 155 – Karl-Evert Eklund

Bra V-linje i bilden med 
vingarna och huvudets 
placering och en extra bonus 
för fiskelyckan. Bra teckning i
högdagrarna.
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Kyrkan och folket – 18 – Arne Hurtig

Kraftfullt dubbelbottnat budskap. 
Synd att kyrkspiran är kapad och 
grenar sticker in i bildkant.
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R8 Gordini – 47 – Håkan Björndell

Påpassligt tagit 
med all fokus på 
föraren men 
mekanikern bryr sig 
ingen om.
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112 – 115 – Susanne Flink

Tydligt vad 112 innebär, bra 
bildidé men det lilla mörka 
huset bakom ambulansen stör 
bildintrycket. Fin
panorering.
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Kronor med avstånd – 156 – Carl-Henry Eriksson

Sparsmakad och subtil 
bildidé. Bra placering i 
motljus, tyvärr något 
urfrätta högdagrar.
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Brudorkidée – 139 – Pia Hendeberg

Fin diagonal och bra hantering av 
skärpedjupet. Vacker bilduppbyggnad
med bra symmetri och tydliga fält.



Sångsvan – 155 – Karl-Evert Eklund

Vacker motljusbild som 
framhäver och frilägger 
raden av svanar från 
bakgrunden. 
Komposition hade 
kunnat bli
lite bättre om svanarna 
legat lite högre i bild 
och haft lite mer luft 
framför sig.



Leopard – 104 - Roland Berglin

Mycket bra komposition, 
huvudmotivet väl fångat med 
direkt ögonkontakt. Väl 
avvägd balans i bilden med
jägaren på en sida och offret 
på andra sidan. Lite dålig 
skärpa på viktiga bildelar. 
Grattis till förstaplatsen!


