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Grågås – Karl-Evert Eklund - 155

En läckert fångad bild. Snygg 
komposition med fåglarna som 
bildar en stor tjusig diagonal. 
Dessutom bildar fåglarnas vingar 
mindre diagonaler. Bra skärpa 
ända ner till fåglarnas ögon. 
Fåglarna kontrasterar mot den 
ljusa himlen. De orangea näbbarna 
utgör färgklickar i en bild med i 
övrigt dämpade färger. Vingarnas 
teckning bildar ett grafiskt mönster.
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Isbrytarens spår – Mikael Lorin-163

Man riktigt känner hur kallt 
det är. Den ljusgröna färgen 
gör att känsla av sträng kyla 
finns med i bilden. Den låga 
bildvinkeln kombinerat med 
vidvinkel gör att isblocken i 
förgrunden förstoras. Skärpa 
hela vägen från förgrunden 
till horisonten. Trots ”kylan” 
är stämningen i bilden 
harmonisk. Vackert ljus och 
behaglig färgskala.
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Bra Covid-distansering – Mikael Lorin - 163

Ibland är det enkla det som 
är bäst. En mycket lågmäld 
minimalistisk bild av ett 
kargt ökenlandskap. Trädet 
med alla dess förgreningar 
tecknas skarpt mot en ljus 
bakgrund.  Bildens tjusning 
är den kopia av trädet som 
skymtar på avstånd vid 
horisonten.  
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Sångsvan – Karl-Evert Eklund -155

En spännande bild. Snyggt 
skärpedjup, fina färger och 
intressanta detaljer. 
Solljuset som filtreras 
genom vingarna ger en 
extra krydda till bilden.
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Morgonpromenad – Pia Hendeberg - 139

En vinterpromenad med hunden. Bra 
komposition. Bra skärpa. Lyktorna leder 
blicken in mot hunden och dess matte. 
Den blå färgen förstärker vinterkänslan 
men juryn tycker att den blå tonen blivit 
lite för dominant.

5



Höst på Stora Holmen – Arne Hurtig-18
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Klättraren – Susanne Flink - 115
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Vårvatten i dammen – Bo Lundblad - 160
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Behrn tower – Susanne Flink - 115
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Vårbäck – Bo Lundblad - 160
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Isen börjar smälta – Christer Svedin - 135
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Kaffetår – Marie Eriksson - 125

11



Konserthus – Håkan Björndell - 47
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Lykta – Håkan Björndell - 47
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Längbro kyrka – Camilla Almqvist - 169
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Maja – Pia Hendeberg - 139
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Solen visar sig igen – Christer Svedin - 135
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Tulpan – Marie Eriksson - 125
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Utflykt – Camilla Almqvist - 169

11



Vår på Stora Holmen – Arne Hurtig - 18
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