
Välkomna till  
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Jury 

   Halmstads Fotoklubb 

      



Vi tackar för att vi fick förtroendet att bedöma Er fototävling. 

Bedömningen blev trevlig och intressant för oss och ledde till flera 

diskussioner om Era bilder. 

Juryn bestod av 4 erfarna fotografer med olika intresseområden. Vi 

tyckte att alla Era bilder hade bra kvalitet, i alla klasser. 

Bilderna var också snyggt monterade.   

 

 

Bedömingen skedde först genom neutral poängsättning och därefter 

genom diskusson inom juryn.  

Vår bedömning är givetvis subjektiv, och speglar bara våra åsikter. 

 

 

Med Vänlig hälsning 

 

Halmstads Fotoklubb 



Resultat Digital bild 



Oplacerade utan inbördes ordning 



Birgit Olsson Hyssna FK ”Ungdomskärlek” 



Gert Olsson Kinna FK     ”Alban” 



Gunnel Larsson  Hyssna FK  ”Sätilas raviner” 



Ann Höök Kinna FK  ”Roma kloster” 



Håkan Almkvist Hyssna FK ”Gräsligt” 



Ing-Britt Hasselholm Kinna FK  ”Höns” 



Bengt Thorsson Kinna FK   ”Båt” 



Ingela Olofsson Hyssna FK  ”Höst i Halland” 



Ingemar Olsson Hyssna FK” Äskhults by” 



Bengt Bertilsson Kinna FK   ”Kretslopp” 



Ing-Marie Ingemarsson Kinna FK ”Vid en landsväg” 



Irene Gustafsson Kinna FK ”Sileshår” 



Katarina Almkvist Hyssna FK  ”Stickeriarbete” 



Susanna Berg Isherwood Kinna FK  ”Stillhet” 



Margareta Lagerholm Hyssna FK  ”Leende” 



Ann-Louise Feltenmark Kinna FK  ”Trappstegsforsen” 



Oskar Carlsson Hyssna FK ”Rödkvarna” 



Leif Flydén Hyssna FK  ”Strömstaren putsar sina fjädrar” 



Ove Schewenius Hyssna FK  ”Koncentration” 



Stig Larsson Kinna FK  ”Bild 1” 



Susanna Berg Isherwood Kinna FK  ”Badsugen trio” 



Ann-Christin Carlsson Hyssna FK  ”Höstfönster” 



Ann-Christin Carlsson Hyssna FK ”Titta på mig” 



Ann-Louise Feltenmark Kinna FK  ”Fåret” 



Bengt Bertilsson Kinna FK  ”Spegelbild” 



Bengt Thorsson Kinna FK  ”Rotvälta” 



Birgit Olsson Hyssna FK ”Stämning” 



Håkan Almkvist Hyssna FK ”Brovakten” 



Ing-Britt Hasselholm Kinna FK  ”Is” 



Ingela Olofsson ”Vraket” 



Ingemar Olsson Hyssna FK ”Hammarkullefestivalenr” 



Irene Gustafsson Kinna FK  ”Vallmon” 



Katarina Almkvist Hyssna KF ”Östermalm” 



Leif Elmgren Kinna FK  ”Spegling” 



Leif Flydén Hyssna FK  ”Matdags” 



Oskar Carlsson Hyssna FK  ”Sognefjällsbäcken” 



Ove Schewenius Hyssna FK ”Höstmarknad” 



Stig Larsson Kinna FK  ”Bild2” 



Susanna Berg Isherwood Kinna FK  ”Skogstokig” 



Ann Höök Kinna FK  ”Fröställning”  



Ann-Christine Carlsson Hyssna FK  ”Fint på pedistal” 



Ann-Louise Feltenmark Kinna FK  ”Vitsippor” 



Bengt Bertilsson Kinna FK  ”Ser inte skogen för alla träd” 



Bengt Thorsson Kinna FK ”Rot” 



Håkan Almkvist Hyssna FK  ”Vädring pågår” 



Ing-Britt Hasselholm Kinna FK  ”Tjörnbron” 



Stig Larsson Kinna FK ”Bild3” 



Ingela Olofsson Hyssna FK ”Bänken i skogen” 



Irene Gustafsson Kinna FK ”Blir det någon dans?” 



Oskar Carlsson Hyssna FK  ”Rökaren” 



Ove Schewenius Hyssna FK ”Drivkraft” 



Katarina Almkvist Hyssna FK  ”Pumpor på Öland” 



Diplom 



Ingela Olofsson  Hyssna FK  ”Västtrafik” 



Ingela Olofsson Hyssna FK”Västtrafik” 

Härlig bild med bussen som färdas genom det vackra landskapet. Vägen som slingrar sig ut 

från högra hörnet och vidare genom hela bilden ger en bra komposition. Övriga detaljer som 

sjön i bakgrunden, ljuset och färgerna ger tillsammans en mycket tilltalande bild.  

Fotografen har gjort ett bra jobb att fånga både landskapet och stämingen som vi tror att de 

resande i buss 442 kan ha upplevt den här dagen.  



Leif Flydén Hyssna FK  ”Flygande start” 



Klassisk perfekt fågelbild av den lyftande lommen. Fågeln är knivskarp och vattenstänket 

med lite oskärpa bakom bidrar till rörelse och action.  

Snygga färger och bra komposition.  

Leif Flydén Hyssna FK  ”Flygande start” 



Ing-Marie Ingemarsson Kinna FK  ”Promenad” 



Ing-Marie Ingemarsson Kinna FK  ”Promenad” 

Harmonisk komposition med den S formade vägen som löper genom hela bilden i det vackra 

landskapet. 

Parets placering och riktning från fotografen förstärker stämningen i bilden som har en mycket 

snygg ljus som bland annat syns i håret på den gående. 

Vill man se symbolik i bilden har det unga paret just börjat sin långa vandring genom livet.  



Gert Olsson Kinna FK  ”Oändlighet” 



Gert Olsson Kinna FK  ”Oändlighet” 

 
Mycket jobb ligger bakom den här bilden. Mycket måste stämma för att ta den här typen av 

bilder. Här det stämt och fotografen har lyckats bra tycker vi. 

Bilden har vackra förger i nederdelen och en fint återgiven vintergata. Bra skärpa, fint ljus och 

vackra färger i bilden. Vi gillar att lanskapet finns med i bildens nederdel.  



Gert Olsson Kinna FK ”Ekhagen” 



Gert Olsson Kinna FK ”Ekhagen” 

 
Fint ljus i bilden som framhäver den gröna färgen. DE främre stammarna följt av de bakre 

bidrar till ett bra djup i denna landskapsbild med de majestätiska ekarna och gröna gräset.  



Bronsplakett 



Leif Elmgren Kinna FK  ”Varberg” 



Leif Elmgren Kinna FK  ”Varberg” 

Stillsam bild i det fina kvällsljuset över hamnen med fiskebåtarna vid kaj. 

Komposition med vattnet, båtarna och alla speglingarna är bra och vi tycker också att det är 

trevligt att bilden är tagen från en låg vinkel. 

Raden med ljusa däck invid kajen ger ett fint upprepat mönster, och det är bra att fotografen även 

lämnat plats för den vackra himlen med de lätta molntussarna som förhöjer bildens stämning.  



Silverplakett 



Leif Elmgren Kinna FK  ”Skrattmåsen” 



En vinnare tyckte flera av juryns medlemmar, men bilden halkade med snäv marginal och efter 

mycket diskussion ner på andra plats till slut. 

Måsens ögonkontakt med huvudet vänt i flykten mot fotografen är otroligt häftigt.  

Vingarnas placering med vingpennornas pekande i olika riktningar gör detta till en mycket bra 

fågelbild mot den lugna bakgrunden. 

Fotografen har verkligen varit mycket påpasslig, eller rent av dresserat måsen väl! 

Leif Elmgren Kinna FK  ”Skrattmåsen” 





Ann Höök Kinna FK  ”Borgholms slott” 



Här har fotografen tänkt till. Man kan ju rikta kameran rakt uppåt också! 

På det här kreativa sättet bildar ruinen en spännande och kreativa inramning av den vackra 

himlen med molnen. 

Fönsteröppningarna i väggen till vänster lyfter upp det annars mörka partiet och förstärker 

cirkelformen. Efter ett tag kunde vi även se en form av en fågelnäbb i murens topp. Den svarta 

fågeln med den ljusa himlen får bli bildens prick över i.  

Allt detta sammantaget gör bilden till klassens vinnare.   

 

  

Ann Höök Kinna FK ”Borgholms slott” 



  Kuriosa 
 

• 120 bilder (Hyssna 65, Kinna 55) 

 • Digitalt 60st (Hyssna 28st, Kinna32st) 

 • Påsikt svart/vitt 25st (Kinna 9st, Hyssna 16st)  

 • Påsikt Färg 35st (Hyssna 21st, Kinna 14st) 

• 23 Fotografer  

 • Hyssna 11st 

 • Kinna 12st 

 

 



 

 

Klubbresultat poäng 

 1. Kinna     42       1. Kinna   38 

 

 2. Hyssna  8         2. Hyssna 0 

1. Kinna    24            = 104 

   

2. Hyssna  18          = 26 

Digital bild  Påsikt Färg   Påsikt Svart/vitt  Summa 

              Grattis Kinna FK  

                   till seger i  

          Markmästerskapet 2022 


