
Vi tackar för förtroendet att bedöma er tävling. Det gick några trevliga timmar för denna 

bedömning och vi känner at vi till slut ändå hittade rätt vinnare. 

Vid genomgången av bilderna konstaterade vi att många av bilderna i grunden har en god 

ambitionsnivå, men tyvärr saknar den lilla extra knorren eller detaljen som skulle göra 

bilden med stort B. Många av bilderna skulle bli bättre genom annan beskärning samt något 

justerade bildvinklar. Den hårfina gränsen mellan för hårt eller för liten beskärning är en 

avvägningsfråga. 

Lycka till med framtida fototävlingar och nya kreativa bildidéer till dessa aktiviteter. 

För fotoklubben Zoom 

Svartvita: Placering - Bildnummer - Kommentarer 

1. S-v065761-kandy botaniska - Vinnaren, Vi fastnade för den kontrastrika 

framställningen av blomman. Skärpan på rätt ställe. Bra svärta och hödagrar. Grattis! 

2. S-56882-flutterby – Bra konvertering till SV. Funkar bra med fjärilens vingar. 

3. S-v065761-vänta – Det händer mycket i bilden, skål på er. Bra ögonblicksbild från en 

utflykt i bergen. 

4. S-83772-propeller – Bra kontrast mellan det svarta och vita. Genomtänkt 

komposition. 

5. S-81818-highlands - Strålen från himlen gör bilden. Bra med stående format. Bra 

färgtoner trots att den är aningen blek. 

6. S-83772-beach – Bra gestaltning av temat svart och vitt. 

7. S-83772-silence – Håller temat med bra kontraster. Med något att upptäcka i 

blickfånget skulle den hamna högre i placering. 

8. S-67890-piren - Känns lite som en bild hämtad ur en dokumentär om en hamn under 

avveckling. 

9. S-74011-Halden – nytt och gammalt med en spännande kontrast. 

10. S-56882-vänta jag ska bara – En fotograferad fågel med fina kontraster. 

40 – Vi är osäkra om bilden verklige är svartvit. Den drar åt det blå hållet. 

 

Efterbehandlade: Placering - Bildnummer - Kommentarer 

1. E-81818-oldtugboat – en klar vinnare. Vacker och harmonisk bild att vila ögonen på. 

Grattis till vinsten! 

2. E-83772-pier – en bild som inger lugn. Bra färgsättning. 

3. E-71968-Dubai City – Kul idé med samma ungar överallt.  (Jobbigt att ha koll på alla 

under semestern… ;) 

4. E-v065761-midsommarporträtt – Bilden andas traditionell midsommar, fast den är 

tagen i nutid. 

5. E-v065761-vitlök – Kul färgsättning, bra val av filter  

6. E-25195-Liftare – På väg ut i galaxen med den kramglada grodan. 

7. E-83772-bench&bridge – En inbjudande bänk. Man kan tro att bron stått i evigheter. 

8. E-25195-kronärtskockan – Frän och rolig bild med blommorna som växer ut. 

9. E-v065761-stormvarning – Livlig bild. Vi känner saltstänken. 

10. E-v065761-annandag jul – Stämningsfull bild med bra färger.  


