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RESULTAT:  

 

REFLEKTION: 

Vinnande bild: 1D 

Omdöme: En stilren bild som dock kräver sin del av betraktaren för att tolkas, bra 

komponerad med ett stort mått av kreativitet 

 

 
 

 

BOTTENNAPP:  

Vinnande bild: 2D  

Omdöme: En förenklad komposition som bilden vinner på, stilren, kreativt tänk i 

kombination med bra teknik, ögat söker sig osökt till den röda nappen som är den givna 

fokuspunkten 

 

 
 

 

 



UPPÅT:  

Vinnande bild: 3D 

Omdöme: Bra komposition, trädstammens (djärva) diagonal och grenarnas linjespel gör 

bilden, bra exponerat i en svår ljussituation och med ett medvetet satt skärpedjup 

 
 

 

UTFODRING: 

Vinnande bild: 4C 

Omdöme: En kategori där det var svårt att välja vinnande bild bland flera konkurrerande 

kandidater. Vinnaren är en bra spontanbild, väldigt fint samspel mellan motiven (grabbarna) 

och fotografen, en bild som gör oss glada 

 

 
 

ROCK & ROLL: 

Vinnande bild: 5G 

Omdöme: En samling som var svagare än övriga. Vinnande bild levererar ett ”coolt” porträtt, 

modellens attityd gör bilden trots rörig bakgrund, modigt av fotografen att kliva fram och en 

bild av en person på gatan 

 
 



TITTUT: 

Vinnande bild: 6F 

Omdöme: Vad gör kvinnan undrar vi? Bilden ställer många frågor till betraktaren, kvinnans 

blick/uttryck gör bilden, bra att fotografen tagit med miljön dvs människorna som passerar 

utan att bry sig, mycket bra fångat av fotografen 

 

 

 

 

BÄSTA SERIE (= FOTOGRAF): 

FOTOGRAF D tog hem 3 av 6 serier dvs 50% av utmaningarna – grattis! 

 

 

 

Jury hade väldigt trevligt och kul i genomförandet av bilbedömningen. Några av oss tyckte 

nog att vi även tog med oss lite ”lessons learnt” från övningen. Sedan förstod vi att SLFK´s 

”Utmaningen” inte är att leka med eftersom man bland annat omedelbums behöver lämna 

in en JPG fil direkt från kameran vilket ställer helt andra krav vid själva 

fotograferingsögonblicket.  Vi tackar för förtroendet!  

  

 

 


