
Bildbedömning av digital tävling, färg, i VTK FK 

 

Tack för förtroendet att bedöma färgbilderna i er tävling. Bildbedömningsgruppen 

gjorde först en preliminär rangordning av de 63 bilderna via en nätomröstning. När 

fem bedömare sedan samlades och tittade på bilderna, diskuterade och rangordnade 

vi de 30 bilder som fanns högst upp i listan. Då visade det sig att flera av bilderna, 

som fått många röster till att börja med halkade ner till förmån för andra bilder, som 

åkte upp.  

Nedan följer våra omdömen för de tio främsta bilderna. 

Hoppas ni blir nöjda med det vi åstadkommit. 

Lasse Hallmén med bedömningsgruppen i FK Zoom 

 

Plats 1. f-81818-early morning in San Antonio 1 

En gryningsbild som ger en känsla av mystik. Detaljer måste närgranskas för att man 

ska förstå. Vi fastnar för de mörka fasaderna och de röda billyktorna. Den upplysta 

amerikanska flaggan är ett positivt inslag. Bra avvägning mellan ljust och mörkt, som 

skapar närvaro. En bild som startade med rang 15 och slutade som vinnare. Grattis till 

fotografen! 

 

Plats2.  f-71968-Binäring 

En njutbar bild på ett bi, som suger nektar. Vi fastande för den mjuka fina färgskalan, 

inramningen av biet och den behagliga bakgrunden. Beskärningen och det korta 

skärpedjupet tilltalade oss. Fint med de blå blombladen som kan upplevas som ett 

parasoll. 

 

Plats 3.  f-v065761-Kors vad det vimlar.... 

En härlig sommarbild från en vacker dag på Västkusten. En bild som får oss att längta 

dit. Bilden skänker ett lugn med bleken och kvinnan som njuter på klipphällen. 

Segeltävlingen pågår lugnt i bakgrunden. Bra komposition med den väl tilltagna 

berghällen i förgrunden. 

 

Plats 4.  f-06650-ängsull 

En bild som både innehåller stillhet och rörelse, där vinden tar tag i frökapslarna, som 

far ut i världen. En väl vald kameraposition nere bland tistlarna. En bra komposition 

med en blå triangel uppe till vänster och en med ängsullen nere till höger. Väl valt 

skärpedjup. 

 

Plats 5. f-06650-fyr i storm 

En bild med vindpinade bohusklippor där stormen viner, och där man helst vill 

befinna sig inomhus. Bra komposition där det ljusa och mörka balanserar varandra. 

Fint med speglingarna i hällarna, vattenstänket och ljuspunkterna i fyren. Moringen 

väcker nyfikenhet. 

 

 



Plats 6. f-11623-selfie.jpg 

En humoristisk bild med härlig grönska. Hittar laman nåt godis i ryggsäcken? Den 

krökta linjen som startar i framkanten och sträcker sig upp mot höger förstärker 

bilden. Hur blev selfien, undrar vi. 

 

Plats 7. f-83772-beauty 

En fin porträttbild på ett vackert ansikte. Bra komposition med ansiktet lite lutande 

och god balans mellan mörkt och ljust. Perfekt skärpa på ögon och mun. Vi gillar 

bildformatet och beskärningen i överkanten. Fint med guldglänsande örhängen. 

 

Plats 8.  f-81818-bröllop på Hållö 

En fin bröllopsbild med ett vackert brudpar i den bohusländska skärgården, vilken 

förmedlar framtidshopp. Bra komponerad med en stor yta framför brudparet. Bra ljus 

och fint med de bulliga lite hotfulla molnen. 

 

Plats 9. f-81818-självporträtt 

En bild som väcker nyfikenhet. Vilket är självporträttet och vem är självporträtterad? 

En spännande bakgrund med läckra färger där motorcykeln placerats på lämplig plats. 

En bild som sticker ut. 

 

Plats 10.  f-v065761-Piemonte 

En vacker landskapsbild med gröna böljande kullar från norra Italien (innan Coronan 

kom). Bra komposition med rosorna i förgrunden, som balanseras upp av buskpartiet 

till höger. Vad finns bakom stigkröken? En bild som några tyckte var ointressant och 


