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9 fotografer, 18 bilder
Bedömning av Bankeryds Fotoklubb



Tack för förtroendet att få bedöma era tävlingsbilder. Vi som varit jury är Bo

Grennhag, Göran Unemyr och Bengt Erikson. Alla aktiva i Bankeryds Fotoklubb

bl.a. som tävlingsfotografer. Vi har god vana av att analysera bilder och erfaren-

het att bedöma tävlingsbilder.

Så här i Corona-tider har vi var och en tittat på era bilder och gjort egna

noteringar för respektive bild. Vi har sedan haft telefonmöte på Skype där vi

tillsammans enats om resultatlista och kommentarer.

Det har varit ett nöje att gå igenom ert bildmaterial. Enligt ert önskemål har vi

rangordnat bilderna 10 – 1. Övriga bilder hamnar på en delad 11:e placering.

Bilder med placering 5 – 1 har vi kommenterat.

Vi önskar er alla en fin foto-höst.

Jönköping/Bankeryd i september 2020.

Bo Grennhag Göran Unemyr Bengt Erikson



Blommor lapar också gärna solljus – Mikael Lorin

11



Bland blommorna – Arne Hurtig

11



Välansat – Bo Lundblad

11



Solskenspromenad – Marie Eriksson

11



Bladet – Pia Hendeberg

11



Sammettagetes – Camilla Almqvist

11



Rosor – Bo Lundblad 

11



Vila – Arne Hurtig 

11



Blomstergatan – Camilla Almqvist

10



Humlegodis – Börje Lindström

9



Håll avståndet – Marie Eriksson

8



Gult – Susanne Flink

6



Bladet – Pia Hendeberg

7



Trädgårdsmästaren i arbete – Mikael Lorin

5

Trädgårdsmästaren i arbete, 
163. En bild med potential. 
Skärpan sitter 100 % på det 
som vi uppfattar som 
huvudmotiv – humlan, bra! 
Vi föreslår att fotografen 
provar att beskära bilden 
kraftigt. Blicken skulle då 
koncentreras till humlan som 
då också skulle kunna hamna 
i det gyllene snittet. Med en 
annan presentation hade vi 
placerar bilden högre upp i

rangordningen.



Blomfluga – Börje Lindström

4

Mycket fin skärpa. Vi 
ser den gula färgen 
från blommans mitt 
lysa igenom de skira 
vingarna. Det känns 
som om vi har 
ögonkontakt med 
flugan. Flugan är 
rättplacerad i bilden. 
Då blomman ändå inte 
avbildas helt kunde 
fotografen testa att 
beskära bilden 
ytterligare för att 
skapa en ”renare” bild



Lekkamrat – Susanne Flink

3

En blid med känsla och 
humor. Det finns en 
kommunikation mellan 
pojken och den lite 
spännande skulpturen. Bra 
balans i bilden med 
skärpa/oskärpa som ger 
ett djup i bilden. ”Glorian” 
med röda blommor runt 
skulpturen gör att blicken 
fastnar



Blomsterprakt – Carl-Henry Eriksson

2

Bildens titel talar verkligen om 
vad det handlar om –
sommarängen i all sin prakt 
och mångfald. Bildens skarpa 
delar gör att betraktarens blick 
kan koncentreras i den annars 
stora mångfalden. Att 
fotografen valt att kraftigt 
vinjettera bilden skapar djup 
och stämning i bilden. Fin bild 
att hänga på väggen



Mjukglass – Carl-Henry Eriksson

1

Vad är godare än en glass i sommarvärmen? Bilden stack ut 
bland de övriga och vi var tidigt överens om att detta var en 
av favoritbilderna. Ett verkligen härligt porträtt där vi ser, och 
kan nästan känna hur grabben njuter- hans blick och 
koncentration. Skärpan sitter perfekt. En ”go” killen med 
kepsen lite på sned. Bra att fotografen valt en kraftig 
vinjettering, det för betraktarens blick till motivet och 
reducerar detaljer i bakgrunden.

Grattis till vinnarbilden!



Slut


