004 Under stenen
Snyggt motiv. Kanske dock att bilden vunnit på att solen hade gömts lite mer bakom stenen i överkant?
Fin komposition och härligt ljus.
005 Sommarnatt
skönt sommarlugn.
Vacker spegling i Norrländsk natur. Fin komposition.
Vackert med symmetri/asymmetri.
006 1 Kanottur
Fint med så mycket grönt, och stilla vatten.
007 Hemma sommarlek
fin komposition, rätt sekund.
Rolig bild!
Go sommarkänsla.
Underbart motiv och fångat så fint på bild.
Snygg komposition, bra tajmat. Skuggan på kinden sätter pricken över i. Fin sommarkänsla från glada, lata
dagar.
fin komposition.
Stiliserad sommaraction. Snyggt.
Verkligen sommar känsla.
Fin komposition.
Hemester skapar nya lekar.
009 oväder
härlig skärpa/oskärpa blandning – ger dramatik
svenskt sommarmys
Fantastiskt att ens tänka på fotografering när man paddlar kajak i sådant väder. Väldigt fin dramatik i fotot.
bilden förmedlar verkligen ovädret. Känslan av att snabbt vilja komma iland och ta skydd och få torra kläder
på sig.
012 Strand i Hjo
Intressant komposition med linjerna i stranden, skogskanten och huslängan som leder runt blicken.
Symmetri och spegling, fina små hus.
014 Linnea
En annan spegling av att det behövs så lite för att lyckliggöra barn.
Kul komposition. Härlig, finurlig blick hos flickan. Tydlig koppling till temat. Här åker man inte till stranden
och trängs utan stannar hemma och svalkar sig med vattenspridaren.
015 I social distans
fint i svartvitt.
Bra komposition och fint med s/v.
016 Vila I väntan på vaccin
Fin bild med den igenvuxna stolen.

017 Där regnbågen slutar
Snyggt fångad "regnbåge"!
019 Kanottur
fin komposition
021 Distanserad
fin ljus/mörker komposition(s/v)
härligt ljus
Fin bild. Lite dyster, men det kan nog spegla verkligheten för en del under den tid som gått.
fint ljus
Finstämd. Bra ljusbehandling.
024 Hemester gissa måltiden
Bilden förmedlar hemester, vill man inte äta på restaurang bland andra, tar man köket med sig och äter vid
strandkanten.
028 Fatmomakke
fina linjer i bilden, spännande i flera plan.
Fin komposition med grå himmel och grått vatten.
Lugn och behaglig bild, sommarkänsla och ett stilla sommarregn.
Tack vare hemester upptäcker vi nya platser.
030 Kvällsutflykt
undrar om det fräser när den går ner i vattnet
Schysst kontrast och härliga färger.
En klassiker som man aldrig tröttnar på solnedgången.
032 Kanot
Rofylld komponering med djup.
Fin komposition och inramning på temat.
Fint ljus och en komposition som förmedlar lugnet en varm sommardag. Jag kan riktigt höra insekterna surra
inne i skuggan.
Hyrkanot vid insjö, typisk svensk Hemester.
Poetisk stämning med bra ljus och närvarokänsla.
Gillar skärpedjupet med kanoten i förgrunden och oskärpan i bakgrunden.
036 Mollösund
känner nästan lukten av fiskenät o tinor
039 Coronamidsommar
Speglar allt för väl hur vi har haft och har det.
Skildrar en dysterhet, väcker frågor om situationen.
Kul bild som ’speglar’ covidåret 2020. Dvs. hur förstört det var utan några festligheter att fira på vanligt vis.
Ingen vågar sig ut i Coronatider, trots midsommar.

041 En Blåsig dag i hamn
fångar blåsten, och fågeln fint – dramatik.
Riktig actionbild med rörelse och mycket att titta på!
Fint foto och kombinationen med måsen ger något extra.
dramatisk komposition.
Sommarstämning med bra fångad dramatik.
Bra fångat i flykten.
043 Utsikt
Snygg bild med hög igenkänningsfaktor där de gröna tonerna förmedlar en behagligt avslappnad stämning.
Bra svensk sommarkänsla, fint djup.
fantastiskt fin utsikt, man känner höjden i bilden. Utan kvinnan hade bilden bara blivit fin bild, nu kan man
släppa loss fantasin och fundera på saker som, har hon gått långt, skall hon gå vidare osv.
046 Under bron
Fint lite ovanligt perspektiv.
047 Turistmagnet
En upptäckarbild, vackert vattenfall i bakgrunden, men vad gör alla människor, vad gör pojken? Han äter
men han tittar på något vad kan det vara? Där är en som tar en bild på fallet, vad gör de andra tro?
048 Semesterselfie i Bregottfabriken
Kul och snygg. Originell.
049 Rösö
fridfull tillvaro
Härlig känsla med bra anknytning till temat.
svenska sommarkvällar när det är som bäst
Stämningsfylld bild i Svensk skärgård.
lugn bild med stämningsfulla färger.
Snygg vinkel och ljus – en vacker sommar kväll när den är som bäst.
051 Borås
Hemester skapar nyfikenhet
053 Vilostund vid havet
Milda fina färger, nästan som en akvarell.
harmoniskt motiv med fin färgskala.

