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Jury 

Ingrid Sjöberg 
Ingrid är fotograf, webdesigner, skribent och utbildad fotograf , Socialvideo inom Marknads PR på "Berghs 
School of Kommunication” 
 
Ingrid arbetar i Umeå området samt i Västerbottens inland. Media och företagsuppdrag i första hand men gör 
även fotouppdrag till privata personer. www.ordochbild.nu  



Resultat 



  Diplom  

  

På kontoret Lise-Lotte Gustafsson  Borås FK 

Bilderna håller fint ihop i både färger och stämning. Genom att vinjettera (sudda ut) kanterna leds blicken in mot huvudmotivet - människor på deras arbetsplats. 
 



  Diplom  

  

Hustoppar     Maria Berg  Varbergs FK 

Tydlig, enkel i sitt uttryck med skarpa färger och former. Bilderna i kollektionen är placerade på bästa sätt, där formen på byggnaderna skapar en halvcirkel mot den blå himlen vilket 
tillför harmoni för ögat. 
 



  Diplom  

  

Fönstertittare     Christina Fryle  Varbergs FK 

 En spännande kollektion med nyfikna barn där bilderna är mycket fint placerade. Kollektionen hade vunnit ytterligare på att ha en mindre omfattande färgpalett. 



  Diplom  

  

Fisknät          Gunilla Lundkvist  Varbergs FK  

Tre bilder med olika motiv men den röda tråden i kollektionen syns tydligt. Färgerna och platsen håller ihop kollektionen och bildar en berättelse. 



  Bronsplakett  

  

        Något händer     Åke Andreasson  Borås FK 

Tre bilder som tillsammans för tankarna till en ödslig, ogästvänlig plats. Filmiskt, dramatiskt och med fin rörelse. Kollektionens bilder skapar ger liv åt historier och fantasier. 
 
 
 



  Silverplakett  

  

Ljusspår     Birgitta Nilsson  Varbergs FK 

De tre bilderna skapar tillsammans en fin enhet, där spår av ljus ger en futuristisk känsla av energier. Tekniskt snygg och utmanande. 



  Guldplakett  

  

Covid     Maria Lundborg  Kinna FK 

De tre bilderna håller fint ihop och bygger en tydlig berättelse som berör, där bildernas olika utsnitt gör det intressant. Att fotografen valt att presentera bilderna i svartvitt ökar känslan 
av sorg och dramatik. 





Jury 

FK Oktav Hällefors 
Kollektion är alltid spännande att titta på och inte minst att bedöma. Men samtidigt svårare att klassificera 
jämfört med enskilda bilder. Hur en kollektion ska sättas samman finns det många åsikter om, men vi som 
bedömde bilderna var överens om att det ska finnas en klar röd tråd mellan alla motiven. 
 
Vi var sex personer i Fotoklubben Oktav Hällefors som tillsammans gjorde bedömningen.  



Resultat 



  Diplom  

  

Plommonlycka     Susanna Berg Isherwood  Kinna FK    

En bra tanke till en kollektion från blomma till mogen frukt, men samtidigt lite spretig. Motiven är så olika i både färg och form och det är lite svårt att hitta den röda tråden, bortsett från 
att alla bilder är hämtade från ett plommonträd. Motivet med blomman är klart bäst. 



  Diplom  

  

Blommaskog     Håkan Almkvist  Hyssna FK 

Bra försök till komponerandet av en kollektion, men hoppet mellan bild ett och två blir lite för stort. Bilderna två och tre är fantasieggande och sätter i gång en mängd funderingar om vad 
som har pågått i rummet. Att bilderna är i svart-vitt är en klar fördel. 



  Diplom  

  

Trift      Leif Elmgren  Kinna FK 

Vackra bilder, men som kollektion lite fantasilöst. Bilderna väcker inte några tankegångar vilket vi som bedömde tycker är önskvärt. Det som håller ihop de tre bilderna är den vackra lila 
färgen. 



  Bronsplakett  

  

        Hagmarker      Ove Schewenius  Hyssna FK 

Här har ett vackert landskap fångats genom kameralinsen. Tekniskt sett har vi inte mycket att klaga på. Bilderna är bra, där var och en ger ett djup. Stenmurarna gör att kollektionen håller 
ihop. Något att påpeka är grenen i bild nummer två, som hänger ner i överkanten. Bilden hade vunnit på att grenen togs bort. 



  Silverplakett 

  

The Band     Per-Olof Svensson  Borås FK 

Fantastiska bilder som verkligen vinner på att ha tagits i svart-vitt. Välgjorda foton där kontrasten är tilltalande. Vi kan verkligen känna och uppleva spelglädjen och njutningen från 
musikernas sida. Här finns en härlig närvaro och bilderna bjuder på en skön harmoni. Kompositionen är bra, som betraktare får  vi en berättelse som känns fin. 



  Guldplakett  

  

Glasklar     Lise-Lotte Gustafsson  Borås FK 

Kreativt jobbat och annorlunda motiv, något som vi uppskattar. Kollektionen hänger verkligen ihop med sina mönster som återkommer i bilderna liksom färgerna. Ett fint spel med 
diagonaler ger ett extra lyft, liksom detaljerna. Här har fotografen tänkt till vilket vi vill premiera. GRATTIS TILL VINSTEN. 



Klass C digital enstaka bild 



Jury 

Skara Fotoklubb 
Två gamla fotorävar från Skara Fotoklubb tackar för förtroendet att bedöma en av klasserna i 
Viskadalstävlingen, enstaka digital bild, klass C. 
66 bilder deltar i tävlingsklassen och representerar många olika fotoinriktningar och bildsyner. Vi har haft två 
bedömningstillfällen och valt ut 11 av de 66 bilderna. 
 
Att döma rättvist bland inlämnade bilder av alla de slag är ganska omöjligt och säger nog lika mycket om 
bedömarna som om fotograferna och deras bilder. 
 
Vänliga hälsningar Staffan Jönsson och Jesper Eggertsen 



Resultat 



  Diplom  

  

Trumpsupporter     Gunilla Lundkvist  Varbergs FK 

Ett ögonblick en hastigt passerande scen nånstans i Kalifornien(?) som bekräftar allas våra förutfattade meningar om livet i den här delen av USA. På väg till playan i lätt klädsel eller nån 
annanstans utan hjälm. Harley Davidson och dyra armbandsuret och pricken över i:et Trumpdojan. En vaken fotograf och en toppen bild.  
   



  Diplom  

  

Borg     Mats Lundkvist  Varbergs FK 

En bild som skapades en mycket tidig vårmorgon. Nattens frost dröjer ännu kvar i den stigande solstjärnans strålar. En härlig stämningsbild 



  Diplom  

  

Stillhet Jan Gederberg  Varbergs FK 

En stillsam stämningsbild. En slutscen efter skön kvällstur med njutning för både ryttare och häst. Kanske tycker vi att det är lite för mycket av siluetteffekt.    



  Diplom   

  

Skutt     Åke Andreasson  Borås FK 

Så här ser det ut vid Hornborgarsjön när solen håller på att gå ned(?). Man känner igen sig. Siluetten ger en lugnare bild än den då solen lyser över fåglarna. Tranan är fångad i det rätta  
ögonblicket precis i ett dansant hopp. Då blev bilden samtidigt lite avhuggen nertill och lite tom upptill.   



  Diplom  

  

Skuggor     Bengt Nordling  Borås FK 

Lek med ljus och skuggspel, en experimentell  bild som vi vill premiera för just de egenskaperna. Är det tre eller fyra huvuden? Det är i varje fall sex öron på bilden.  
   



  Diplom  

  

Kolugn     Ulf Arnell  Hyssna FK 

Ja, det är lugnt och det är vackert. En sällsynt lyckad inramning av  huvudmotivet mot bakomliggande natur. Det är kanske inte just (jyst) men vi vill gärna befria kossorna från de gula 
plastbrickorna i öronen.   



  Diplom  

  

High rise building     Ulf Jonson  Borås FK 

Här har vi ett exempel på spännande arkitektur. Fotografen har bemästrat att exponera mängden av färgad belysning och gjort en fin komposition av ett gigantiskt ljuskonstverk mot 
mörk himmelsbakgrund.   



  Diplom  

  

Trollknuta Gert Olsson  Kinna FK 

Bilden fascinerar(trollbinder). Den fina softade bildtonen och de mjuka bildlinjerna levandegör det deformerade trädet och visar oss ett ansikte, ett öga, en tunga, en hund, ett troll och 
en tavla. De gula lavar tussarna lyfter bilden. Kanske vi föredrar formatet 5/7 framför 2/3 
   



  Bronsplakett  

  

            Solormarnas kamp     Åke Andreasson  Borås FK 

Bilden slår oss med häpnad. Vad är detta? Är det optiska solnedgångsfenomen? Är flera bilder inblandade? Tävlingens science fictionbidrag! Bilden är inte bara märklig, förstärkt av sitt 
ovanliga format, den är också en vacker naturskildring, med eller utan dansande ormar. Vacker men samtidigt hotfull. (Åke, vi är tacksamma om du skriver något förklarande till 
staffan.Joensson@gmail.com).  
    



  Silverplakett  

  

Kallt     Lise-Lotte Gustafsson  Borås FK 

Ett snöoväder har slagit till i december några veckor före jul. Snön yr och kylan tränger sig på. Detta är en stämning som bilden förmedlar väl. De vindpinade människorna i bakgrunden 
ger bilden ett förstärkt djup och väcker intresse. Gatans och himlens v-formationer och fasadernas linjer ger bilden dramatik och fart.   
   



  Guldplakett 

  

Kom snart igen     Maria Lundborg  Kinna FK 

Det här är bilden som under bildbedömningen hela tiden steg i värde och arbetade sig uppåt i listan. Det är också bilden som vi uppehöll oss längst tid vid och som vidgade samtalet till 
utanför själva bilden. Mannan som ser ut genom fönstret efter människor griper tag i oss. Stillhet, övergivenhet, ensamhet. Hela miljön är berättande och viktig. Ingenting är överflödigt, 
den kalla institutionstrappan, de kala väggarna, grinden för att förhindra olycka, rullatorns trygghet. Även det mjuka ljuset harmonierar med bildinnehållet. En viktig bild av Sverige idag 
tagen med en kamera som alltid finns till hands.  



Klass D påsikt enstaka bild 



Jury 

FK Aros Västerås 
Vi i Fotoklubben Aros känner oss hedrade att ha fått uppdraget att bedöma bilderna i Viskadalstävlingen.  
 
Det var en varierad och spännande bildkollektion juryn hade att bedöma. Jurymedlemmarna samlades i vår 
klubblokal och skärskådade tävlingsbilderna för att genomföra bedömningarna. 
 
Efter att de enskilda jurymedlemmarna hade gjort egna granskningar av samtliga tävlingsbidrag, visade det sig 
att vissa bilder hade valts till 8 i topp av alla i juryn, medan andra bilder krävde mer diskussion. Juryn enades 
om vilka som var de åtta bästa, fastställde rangordningen och formulerade sina kommentarer, som det framgår 
nedan. 



Resultat 



  Diplom  

  

Samtal vid köksbord     Ove Schewenius  Hyssna FK 

Det är lätt att glömma fotografera vardagen. En fika vid köksbordet, en pratstund som kan betyda så mycket. Det står en handväska på bordet som väcker frågor: är det ett tillfälligt 
besök? Kvinnan har ytterkläder på sig. Är hon på väg någonstans? Vad pratar de om ? Spännande att fundera över.  
Bilden kunde dock ha bildbehandlats bättre, det finns stora överexponerade ytor, fönstret, bordet etc. Det var knepigt med motljus, men dagens kameror och raw-format erbjuder stort 
dynamiskt omfång som kunde utnyttjas bättre, Men motivvalet känns viktigt.  



  Diplom  

  

Vas i glas i fönster mot hav     Håkan Almkvist  Hyssna FK 

En vacker bild som påminner om grafik. Ljuset i stormlyktan har brunnit länge. Vattnet i bakgrunden får bilden att hänga ihop. Färgerna i bilden är dova och ger ett lugnt intryck.  



  Diplom  

  

Bortglömd     Susanna Berg Isherwood  Kinna FK 

En herrcykel bortglömd sedan många år. Fotografen har fångat det omedelbara intrycket genom att låta spindelväven och rosten på cykeln framträda tydligt. Det sparsamma ljuset har 
utnyttjats på ett föredömligt sätt. Kommer det från ett fönster i en källare där cykeln har stått länge? Kommer cykeln till användning nu när bensinkostnaden är hög? Bilden ger upphov 
till ett flertal frågor. 



  Diplom  

  

Finlands vita ros     Irene Gustafsson  Kinna FK 

Det är två unga vackra blommor i sin prakt med lite vattendroppar och extra fräschhet. Välexponerat och snyggt. Kanske lite väl tight komposition dock, det blir lite trångt ute i 
bildkanten. Tanken går till ett ungt, vackert, spirande kärlekspar, helt upptagna av sig själva.  
 



  Diplom 

  

Eken     Ingela Olofsson  Hyssna FK 

Klassisk form för svartvitt, trädet spretar och himlen är nästan svart. Trädet får fylla ut bilden och grenarna tränger sig utanför. Under alla döda grenar växer det nya friska(re-) fram. Hade 
kanske sett lite mindre kontrast och mer toner och detaljer i själva stammen dock. Det är en existentiell bild kring åldrandet, och att i det finns någonting vackert.  



  Bronsplakett  

  

            Välpolerad     Lise-Lotte Gustafsson  Borås FK 

Bilden ger en känsla av framtiden, kanske långt ute i rymden. Den lille mannen i vänster kanten ger dock en fin förankring i nutiden. Det är vackra rena linjer och spännande speglingar. 
Bilden lyser trots att den har en neutral färgskala. Den ser på något sätt abstrakt ut. Den är spännande och drar blickar til l sig.  



  Silverplakett  

  

          Våren på väg Ingela Olofsson  Hyssna FK 

En skir grönska. Man får en känsla av att vara inne i bilden och känna naturens dofter. Busken med vita blommor till vänster i bilden (slånbär?) bryter den gröna dominansen. Fotografen 
har fått fram skiftningarna i det gröna så att man ser att våren har kommit en bit på väg! 



  Guldplakett  

  

          Krukmakaren     Inger Ligmajer  Varbergs FK 

Man kan inte missta sig på mannens koncentration i sitt arbete som krukmakare. Ansiktets muskler är spända. Blodådrorna på armar och händer framträder tydligt när han skulpterar 
fram ännu en kruka. Det mjuka fina ljuset är väl utnyttjat och bidrar starkt till att alla detaljer framgår från skuggor till högdagrarna i mannens leriga händer. Bilden har därtill en fin och 
välbalanserad färgskala som tilltalade allt i juryn. Bilden blev utsedd som vinnare i tävlingen! Stort Grattis! 



Klubbresultat 

Digital bild klass A+C Påsikt klass B+D 

1. Borås FK         42                        1. Hyssna FK         34 

 

 2. Varbergs FK    34                         2. Borås FK            30 

 

 3. Kinna FK         28                         3. Kinna FK             16 

 

 4. Hyssna FK        4                         4. Varbergs FK         8  

 

Guld: 12 poäng  Silver: 10 poäng Brons: 8 poäng  Diplom: 4 Poäng 



Statistik 

 
  

• Digital Kollektion 27 st. (Hyssna 3.st, Kinna 6 st. Borås 8 st. Varberg 10 st. ) 

 

• Påsikt Kollektion 11 st. (Hyssna 3 st, Kinna 5 st. Borås 2 st. Varberg 1 st. ) 

 

• Digital bild Enstaka 66 st. (Hyssna 12 st., Kinna 14 st. Varberg 22, Borås 18) 

 

 • Påsikt Enstaka 29 st. (Kinna 8.st, Hyssna 11.st, Borås 6 st. Varberg 4 st. )  

 

  

• 34 Fotografer  

 • Hyssna 6.st 

 • Kinna 8.st 

 • Borås 9.st 

 • Varberg 11.st 
 

 

  


