
23-Rivöfjorden - Leif Nyren 

Rogivande paddeltur i solnedgång och underbart väder. Bilden ger en känsla av en härlig sommarkväll. -- 

En härlig sommarkväll. -- Fin komposition 

11-Henån – TryggveRinaldo 

Fina färger och snyggt djup -- Vacker, kreativ komposition. Får mig att längta till ljumma sommarkvällar. -- 

Härligt sommarmotiv 

51-Solnedgång – AnnickaCarlund 

Svag för vackra solnedgångar -- Tjusig vattenyta -- Fin komposition 

21-Lin – TryggveRinaldo 

Somrigaste bilden. -- Underbara färger o dramatiska moln 

04-Högsommar På Vestlandet – Ulla Särnbratt 

Fint 

17-Regnbåge över Riga – MatsElovsson 

Fint ljus  -- Harmoniska färger 

26-Sara - Leif Nyren 

Fint brudporträtt i fin miljö, snyggt med lupinerna i förgrunden. Väldigt somrigt. -- Snygg komposition, vackert 

landskap och en underbar brud. Slår an många känslosträngar. -- En fin midsommarbild. -- Ljuvligt 

sommarmotiv 

08-Relaxa – Ulla Särnbratt  

Det skall vara husbil. Bilden åskådliggör, jag tror nästan den vanligaste semestern nu för tiden. -- Perfekt 

avkoppling, såvida det inte är jobbmobilen som är på. -- fin komposition 

35-Sjöhästar - Leif Nyren 

Hästkrafterna ger energi i bilden 

18-Getingar på jak – Bengt Westphal 

Spännande ögonblick 

24-Midsommar – AnnickaCarlund 

Roligt motiv med midsommarstång som hamnat i vattnet 

06-Sjöbodar – AnnickaCarlund 

fin komposition 

48-Trångt vid matbordet – BengtWestphal 

Bra att kunna fånga två fjärilar på samma gång. -- Fin komposition -- Fin bild 

38-Avbrott – TryggveRinaldo 

Sommar är inte bara sol, ibland så regnar det också. Härlig bild med paraplyer, och barnens miner som kan 

tolkas som en önskan om att det snart skall sluta och regna så att de kan fortsätta att spela. -- Härligt fångat 

ögonblick! Man kan inte låta bli att le. -- Svensk sommar 

15-Sommarklänning – LeifRådeström 

Elegant 

41- Maneter – AnnickaCarlund 

Snygg färg och struktur. Och hög igenkänning från sommar på västkusten.  

22-Ekram - Jan-EricRubenowitz 

Härlig solnedgång och en vacker himmel, fint inramad av ekar. Rogivande. -- Jag föll först för skiftningarna i 

himlen. Ekbladen och grässtråna bidrar till att bilden sticker ut. 



46-Solstig – EvaRådeström 

fint ljus och fina färger 

28-Midsommarbad I Lönern – Ulla Sarnbratt 

Humoristisk 

42-Hund hälsar på ET – MatsElovsson 

Komisk 


