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Vinnare
Fotograf och
Fotoklubb

Joakim Norgren
Skillingaryds Fotoklubb

Plats 20    1p
Juryns kommentar;
Här har fotografen fångat 
kyla och vind på ett 
perfekt sätt. 

Bra placering av både 
människa och hund, 
vilket ger dynamik.
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Göran Johannesson
Bankeryds Fotoklubb

Plats 19    2p
Juryns kommentar;
En vacker bild med 
mycket vågskum som 
förmedlar en blåsig dag 
vid havet. 

Jenny Persson
Huskvarna Fotoklubb

Plats 18    3p
Juryns kommentar;
En enkel och kul bild från 
vardagen. 

Det ser nästan ut som att 
klänningen dansar.
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Dick Wåhlin
Bankeryds Fotoklubb

Plats 17    4p
Juryns kommentar;
Bra balanserad 
komposition med 
förgrund, motiv och 
bakgrund. 

Fina skuggor på klipporna 
och väl vald exponering 
på stänket.

Lars-Olof Nilsson
Skillingaryds Fotoklubb

Plats 16    5p
Juryns kommentar;
Härlig fartfylld bild. 

Bra balans. 

Bilden vinner på att 
windsurfarna är 
separerade från varande i 
placering och skärpa.
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Per-Olof Gäddlin
Bankeryds Fotoklubb

Plats 15    6p
Juryns kommentar;
Fågelns närvaro ger liv i 
bilden och förstärker 
känslan av kraftig vind.

Välkomponerad bild. 

Göran Johannesson
Bankeryds Fotoklubb

Plats 14    7p
Juryns kommentar;
Bra val av format och 
uttrycket i svartvitt 
passar till den här typen 
av bilder. 

Ett svårt motiv att fånga.
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Dick Wåhlin
Bankeryds Fotoklubb

Plats 13    8p
Juryns kommentar;
Fint fångat stänk som är 
så kraftigt att det ser ut 
som regn. 

Fint ljus och djup i bilden.  
Vattnet som bubblar upp 
mellan klipp-skrevorna 
väger upp bilden.

Monica Engstrand
Bankeryds Fotoklubb

Plats 12    9p
Juryns kommentar;
En fågelbild som speglar 
temat väl. 

Bra skärpa men en dov, 
blurrig bakgrund skulle 
framhäva fågeln mer.
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Joakim Norgren
Skillingaryds Fotoklubb

Plats 11    10p
Juryns kommentar;
Snygg och ren bild med 
begränsad färgskala. 

Den lilla tallen förstärker 
känslan av vind. 

Bilden skulle fungera 
även i svartvitt.

Carina Carlin
Skillingaryds Fotoklubb

Plats 10    11p
Juryns kommentar;
Kul perspektiv där 
lutningen passar bra med 
vinden. 

Ovanliga färger.
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Dick Wåhlin
Bankeryds Fotoklubb

Plats 9     12p
Juryns kommentar;
Härlig komposition med 
fina färger där klippa, hav 
och himmel är bra 
balanserade. 

En bild som är både lugn 
och dramatisk. 

Horisonten är något 
sned.

Alin Popescu
Värnamo Fotoklubb

Plats 8     13p
Juryns kommentar;
Vinden syns i de 
dramatiska molnen och 
flaggorna. 

En fin, detaljrik bild med 
vackert ljus som ger en 
lite öde känsla.
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Lars-Olof Nilsson
Skillingaryds Fotoklubb

Plats 7     14p
Juryns kommentar;
En bild som speglar 
temat väl där vinden tar 
tag i gardinen och den får 
en fin rundning. 

Det hade varit bra om 
hela fönstret kommit 
med men då hade det 
röda uppe i hörnet 
kanske stört 
kompositionen.

Åke Lövgren
Värnamo Fotoklubb

Plats 6     15p
Juryns kommentar;
En dramatisk bild som 
speglar vind i högsta grad. 

Stormen drar fram och 
bilden är tagen i rätt 
ögonblick, när vattnet 
sköljer över fyren. 

Genomtänkt komposition. 

Några takpannor har 
kanske råkat illa ut vid 
tidigare oväder.
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48  Bankeryds Fotoklubb

41  Skillingaryds Fotoklubb

28  Värnamo Fotoklubb

3  Huskvarna Fotoklubb

0  Nexans Fotoklubb

Status Klubbtävlingen NU
efter bilder plats 6-20

2021

Tommy Karlstedt
Bankeryds Fotoklubb

Plats 5     16p
Juryns kommentar;
Kul idé och snyggt 
genomfört. 

Ett abstrakt fenomen 
som vind fångat på ett 
fantasifullt sätt.
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Alin Popescu
Värnamo Fotoklubb

Plats 4     17p
Juryns kommentar;
Ett fint hundporträtt med 
skärpan perfekt i 
hundens ögon och där 
man ser vinden ta tag i 
pälsen. 

Fint med den oskarpa 
bakgrunden som gör att 
allt fokus är på hunden.

Manne Jakobsson
Värnamo Fotoklubb

Plats 3     18p
Juryns kommentar;
Bra känsla för kompositionen 
utifrån temat. 

Fint djup och skärpa i bilden 
som vägs upp av den lilla 
stenformationen till vänster 
och höjden vid horisonten. 
Snygg i svartvitt. 

De slutna ögonen gör att 
bilden känns lugn och lite 
meditativ.

19

20



2021-11-28

11

Åke Lövgren
Värnamo Fotoklubb

Plats 2     19p
Juryns kommentar;
Det fantastiska ljuset spelar 
en viktig roll i kompositionen. 

Det finns en mjukhet i 
linjerna och de kraftfulla 
stänken har fångats fint. 

Dramatiken visar på 
motsträvigheten i havet där 
vattnet strävar åt olika håll 
och ger dynamik i bilden.

Carina Carlin
Skillingaryds Fotoklubb

Plats 1    20p
Juryns kommentar;
En bild som uppfyller temat 
väl. Vinden syns tydligt i 
dammröken efter traktorn 
och mopeden. 
Horisonten med träden ligger 
perfekt och ögat följer vägen 
in i bilden. 
Fina linjer i fälten, som gör 
att ögat lugnt följer även 
dessa linjer. Perfekt i 
svartvitt.
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3:e plats Storfoto 2021
med 61 poäng

SKILLINGARYDS FOTOKLUBB

2:a plats Storfoto 2021
med 64 poäng

BANKERYDS FOTOKLUBB
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1:a plats Storfoto 2021
med 82 poäng

VÄRNAMO FOTOKLUBB
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