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Hej! Tack för förtroendet att bedöma era bilder, så kommer 

vår redovisning. 3 medlemmar från klubben har bedömt 

bilderna var och en för sej och sedan jämkat ihop åsikterna 

för att få ihop denna lista. 



Oplacerade utan inbördes ordning 



Backsippa  Ann Höök 



Flisan Ann Höök 



Hav Gert Olsson 



Allt ljus på mig, Ann-Louis Feltemark 



Trädkonst, Gert Olsson” 



Vad är väll en bal på slottet, Ann-Louise Feltenmark” 



Bokskog, Gert Olsson 



Harmoni med naturen, Irene Gustafsson 



Hopp, Ing-Marie Ingemarsson 



Bokskogen i all sin prakt, Irene Gustafsson” 



Bua, Leif Elmgren 



 Before Corona, Maria Lundborg” 



Mingel, Maria Lundborg 



Glädje, Susanna Berg Isherwood” 



Poängplats 9-1 



Guldbagge, Susanna Berg Isherwood 

Plats 9. 

Blompinnen bakom drar 

uppmärksamheten till sig 

. Kanske klonat bort den, 

eller beskurit ner till 

bakändan av baggen. 

Annars bra skärpa på 

insekten 



Sjögräs, Ann Höök 

Plats 8. Kul hjärtform som gör bilden intressant. Skärpan också bra. 



Alvin, Susanna Berg Isherwood 

Plats 7. Fint pojkporträtt! Men vi 

stör oss lite på de båda 

ljusfläckarna efter belysningen i 

båda ögonen. Syns så väl när 

man förstorar på skärmen. Skulle 

tagits bort! 

 



Den lilla pölen, Ann-Louise Feltenmark 

Plats 6. Spännade komposition med 

stugan på klippan. Kul med speglingen i 

pölen och fint kvällsljus på klipporna. 



I Blåbärsskogen, Ing-Marie Ingemarsson 

Plats 5. Härligt barnporträtt bland blåbären. 

Fin mjukhet i ansiktet. Men skulle kanske 

försökt ta bort trädstammen över huvudet. 



På spaning, Ing-Marie Ingemarsson 

Plats 4. Nyfiken katt. Fint kattporträtt. Jättebra skärpa i ögonen där fokus ligger och inte 

på nosen. Kanske skulle grässtråt vid örat tas bort, det stör lite. Skulle annars fått en 

mycket högre placering. Fint ljus. Kanonbild! 



Regn och rusk, Maria Lundborg 

Plats 3. En talande bild! Bra kontrast med den mörka klädseln mot den skira 

bakgrunden. Man riktigt känner regnet när man tittar på bilden. Fina ledande linjer. 

Kanske den tredje personen bakom är lite störande. 



Stenbron, Leif Elmgren 

Plats 2. Fin långtidsexponering med härligt svepande rörelser i vattnet som ställs 

mot detaljskärpan på stenarna i valven. Härlig dynamik i bilden. 



Havet stormar, Irene Gustafsson 

Plats 1. Händer mycket i bilden, surfarna i de intensiva vågorna, skärmarna 

som fina färgklickar placerar sig i en härlig formation på himlen. Bra 

komposition. 



Grattis till alla fotografer. Detta var sista etappen av 2 och efter 

sammanräkning av dom båda  blev resultatet så här.  

          1.a Maria 27

          2:a Leif 20

          3:a Susanna 19

          4:a Ing-Marie 18

          5:a Irene 15

         6:a Camilla 9

         7:a Ann 8

          8:a Gert 8

         9:a Anders 8

         10:a Ann-Louise 7


