Storfototräffen 2019
Värdklubb: Värnamo Fotoklubb.
Föreläsare: Lena Landin, Skillingaryds Fotoklubb.
Jury: Växjö Fotoklubb.
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Resultat enskilda bilder
1. Åke Lövgren, Värnamo FK

Detta var en överlägsen vinnare. Suverän skärpa, tekniskt fulländad. En tekniskt bra
ögonblicksbild, perfekt val av bländare. Dramatisk bild av naturens villkor, fångad i rätt
ögonblick.

2. Åke Lövgren, Värnamo FK

Behagligt vackert ljus. Skickligt fångat foto, skärpa, bakgrund och action. Vi gillar
speglingen i vattnet.
3. Daniel Steen, Bankeryds FK

Fantastiskt fint motljus. Bra skärpa mot den oskarpa neutrala färgen på bakgrunden, fint
fångat samspel mellan måsarna. Finurlig bild och ”näbbröken” är ett plus.
4. Carina Carlin, Skillingaryds FK

En underbar morgondimma där en skärva av den uppåtgående solen skymtas i trädens
grenverk. Bilden har varsamt behandlats så att de skira tonerna i bilden får den framträdande
roll som motivet behöver.
5. Manne Jakobsson, Värnamo FK

Annorlunda och innovativ komposition, djärv bildidé med fin färgskala. Lugn bild men
pärlorna i vattnet gör att det händer något i den.

6. Lena Landin, Skillingaryds FK

Bra val att ta med tre blommor, samt formatet på bilden. Skärpa och ljus är mycket bra.
Känns dock lite överdriven i färgen.
7. Monica Engstrand, Bankeryds FK

Fin inramning med cyklarna. En berättande bild med förföriska färger. En lågt tagen bild
passar bra och att horisonten ligger lågt i bilden. Dock hade symmetrin kanske blivit bättre
om man beskurit bort sadeln i högra kanten.
8. Carina Carlin, Skillingaryds FK

Starka och eleganta silhuetter, härlig färg, stillhet och rörelse i samma bild. Det valda
formatet är väl anpassat till bildkompositionen.
9. Margareta Unemyr, Bankeryds FK

Pojkens lite sorgsna uttryck skapar många frågetecken. Fin inramning av fönsterkarmen och
lagom mycket ljus på pojken.

10. Mats Persson, Bankeryds FK

En vacker retrobild som väcker många personliga minnen med en tydlig kaffedoft. Vi hade
gärna sett att man tagit med lite mer i förgrunden så att man sett hela termosen.
11. Dick Wåhlin, Bankeryds FK

Skickligt fångat foto, skärpan är där, men lite sen i händelsen. Fågeln lämnar, saknar närvaro
och kontakt.
12. Daniel Steen, Bankeryds FK

Dramatisk bild, ödslig med det ensamma huset, gör sig bra i svartvitt. Bra komponerat med
huset något till vänster i bilden.
13. Carina Carlin, Skillingaryds FK

Bra val att bilden är kvadratisk, skärpan sitter perfekt med kort skärpedjup. Snyggt porträtt
av en räv!

14. Dick Wåhlin, Bankeryds FK

Fin närbild med underbart ljus på svarthakedoppingarna.
15. Ulrica Carlsson, Bankeryds FK

Härligt fångad skärpa på vattendroppen. Solreflexerna passar också bra in i bilden med den
oskarpa bakgrunden. Ett önskemål hade varit att hela bladet varit med i bilden.
16. Erik Ryman, Värnamo FK

Skickligt genomfört foto. En bild med stjärnor som rör sig över himlen.

17. Åke Lövgren, Värnamo FK

Underbart ljus och stämningsfull bild på skäggdoppingarna. Kompositionen av bilden är bra
med en lågt tagen bildvinkel, men det orange i nedre högra hörnet kunde tonats ner en aning.
18. Göran Unemyr, Bankeryds FK

Tekniskt bra bild som gör sig bra i svartvitt. Vi skulle gärna sett att hela hennes vänstra arm
var med i bilden. Blänket i ögonen ger närvaro.
19. Ulrica Carlsson, Bankeryds FK

Ett fint porträtt med en fin gråskala. Hatten ger en spännande inramning och bilden blir mer
intressant när bara halva ansiktet syns
20. Kerstin Ericsson, Huskvarna FK

En rogivande skogspromenad i mjuk morgonsol. Kanske skulle beskurit bort de två mörka
träden i högerkanten.

