
Bedömning Hyssna-Kinna fotoklubb gjort av Halmstad Fotoklubb November 2022

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.

Bedömningen skedde först genom neutral poängsättning och därefter genom diskussion inom juryn.
Vår bedömning är givetvis subjektiv, och speglar bara våra åsikter. 

Återkom gärna om Ni vill ha hjälp igen.

Men vänlig hälsning
Halmstad Fotoklubb

Mikael A.



Påsiktsbilder färgklass

1 plats
”Gryning” 
En vacker och stämningsfull landskapsbild som fångade juryn direkt.
Bilden har en genomtänkt komposition med landtungan bra placerad så speglingarna ges plats i 
bilden på ett snyggt sätt.
Bra separation av träden, och delar av bilden har en viss osymmetri som är tilltalande.
Tekniken är bra genomförd med bra skärpa och en fin exponering. 
Denna vackra bild med sin lugn och harmoni är en väl värd vinnare.

2 plats 
”Vad pågår.”
En mycket fin bild.
Skärpan ligger där den ska tycker vi, på ögonen. Vi gillar det drömska uttrycket i flickans
ansikte med blicken mot fjärran. Vad tänker hon på?
Vi får uppfattningen att flickan inte är särskilt medveten om fotografens närvaro vilket gör att 
bilden känns som ett fångat ögonblick snarare än en arrangerad bild av fotografen.
Den lugna bakgrunden framhäver flickan på ett bra sätt.
Eventuellt kunde flickan placerats något längre till höger i bilden.

3 plats
”Putt”
Här har vi en ganska grafisk bild, som är både genomtänkt och spännande.
Bilden innehåller få detaljer, men de som finns bildar en kul och trevlig bild.
Bollen som sannolikt är i golfarens fokus har färgats röd, och klubbans och fötternas placering och 
vinklar är riktigt bra fångade.
Bilden är bra som den är, men den kunde kanske tjänat på att bli något beskuren i högra delen.
Juryn gillade bilden, och det den förmedlar, men vi kände en viss oro över att putten inte skulle gå i 
… På det här avståndet.

Diplomplats
”3 små gubbar”
Skön humoristisk bild som fick oss att skratta till. Två glada snögubbar i bakgrunden och en ung 
man i förgrunden som inte ser riktigt lika glad ut som snögubbarna. Varför den skeptiska blicken?
Den känslomässiga kontrasten i bilden gör den riktigt bra och kul samt väcker vår nyfikenhet.
Juryn hade delade åsikter om det blivit bättre om den tagits i ögonhöjd med pojken eller om man då 
skulle ha missat den speciella blicken.
Den är lite tight beskuren i ena sidan, men det glömmer vi lätt på en så här charmig bild.

Diplomplats
”Min värld”
Bra dokumentär bild som visar flickans miljö  i ett mycket fint ljus från fönstret.
Leksaker här och där, favoritdockan, och utsikten från hennes fönster visar hur det 
såg ut just där just då!
Någon i juryn ville ha den beskuren en bit i nederkant. 
Bilden är tagen i ett ganska svårt ljus, men fotografen har klarat även den uppgiften bra.

Ann-Louise Feltenmark, Kinna FK,  12 poäng

Ing-Marie Ingemarsson, Kinna FK,  10 poäng

Maria Lundborg, Kinna FK,  8 poäng  

Maria Lundborg, Kinna FK,  4 poäng

Ing-Marie Ingemarsson, Kinna FK,  4 poäng



Påsiktsbilder Svartvita.

1 plats
”Höstdimma”
Snygg komposition med de tre björkarna i skärpa i förgrunden. 
Bilden är mycket välexponerad och dimman längre in i skogen ger ett behagligt mjukt ljus som
ger hela bilden en mjuk och snygg helhet och en bra harmoni.

2 plats
”Renoveringsobjekt”
Bilden är intressant och leder till frågor och funderingar.
Det gamla ruffiga huset som en gång tydligen sålt byggvaror verkar onekligen självt vara i behov av
sådana för renovering. 
Vi misstänker att verksamheten har upphört för ett bra tag sedan och funderar över byggnadens 
glansdagar och eventuella framtid.
Kompositionen är bra där fotografen valt en vinkel som visar två sidor av byggnaden, samt även 
skyltarna som är viktiga för betraktaren i detta fallet. 
Bilden passar mycket bra i svartvitt. Komposition, skärpa och övrigt arbete 
är gjort med klass av fotografen.

3 plats
”Övergiven”
Det rundade vackra trädet i kombination med den lite slitna byggnaden och dess ingång ger en 
snygg komposition i den här bilden som för våra tankar till södra Europa.
Byggnaden är bra placerad och hela bilden har en ton som tilltalar oss.
Trots att det verkar ha varit starkt ljus/skugga vid fototillfället har fotografen lyckats bemästra 
exponeringen bra.

Diplomplats
”100 årigt vrakgods”
Snygg svartvit bild på det vackert mönstrade träet. Bra kontrast och en bra tolkning av motivet.

Diplomplats
”kolugnt i hagen” 
Bra komposition med kon i sitt landskap. Vi tycker att bilden förmedlar en lantlig frid där tiden står 
stilla. Himlen är snyggt återgiven i bilden,

Diplomplats
”Katten”
Bra porträtt av den majestätiska katten, någon i juryn ville gå fram och klia den.
Kompositionen är bra med huvud och blick vänt i vinkel från kroppen som faller i oskärpa.
Bra beskärning och lämpligt format. Bilden är dessutom härligt skarp.
Vi tycker att modellen har klarat sin del perfekt att fotografen har fått till en bild 
som är bra som katten.

Susanna Berg Isherwood, Kinna FK,  12 poäng

Håkan Almkvist, Hyssna FK,  10 poäng

Maria Lundborg, Kinna FK,  8 poäng

Ingela Olofsson, Hyssna FK,  4 poäng

Håkan Almkvist, Hyssna FK,  4 poäng

Susanna Berg Isherwood, Kinna FK,  4 poäng



Digitala färgbilder

1 plats
”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 kreativ 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 mot den ljusa himlen får bli bildens prick över i. 
Allt detta sammantaget gör bilden till klassens vinnare.

2 plats
”Skrattmås”
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 kanske rent av dresserat måsen väl!

3 plats
”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 bra att fotografen även 
lämnat plats för den vackra himlen med de lätta molntussarna som förhöjer bildens stämning.

Diplomplats
”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.

Diplomplats
”Oändlighet”
Mycket jobb ligger bakom den här bilden. Mycket måste stämma för att ta den här typen av bilder. 
Här har det stämt och fotografen har lyckats bra tycker vi.
Bilden har vackra färger i  nederdelen och en fint återgiven vintergata. Bra skärpa, fint ljus och 
vackra färger i bilden. Vi gillar att landskapet finns med i bildens nederdel.

Diplomplats
”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 
snyggt ljus som bland annat syns i håret på de gående.
Vill man se symbolik i bilden har det unga paret just börjat sin långa vandring genom livet.

Ann Höök, Kinna FK,  12 poäng

Leif Elmgren, Kinna FK,  10 poäng

Leif Elmgren, Kinna FK,  8 poäng

Gert Olsson, Kinna FK,  4 Poäng

Gert Olsson, Kinna FK,  4 poäng

Ing-Marie Ingemarsson, Kinna FK,  4 poäng



Diplomplats
”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.

Diplomplats
”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 tilltalade bild.
Fotografen har gjort ett bra jobb att fånga både landskapet och stämningen som vi tror att de 
resande i buss 442 kan ha upplevt den här dagen.

Leif Flydén, Hyssna FK,  4 poäng

Ingela Olofsson, Hyssna FK,  4 poäng

                              Klubbresultat poäng


 Digital bild	        Påsikt Färg           Påsikt Svart/vitt      Summa

1. Kinna   42       1. Kinna   38        1. Kinna     24            = 104

2. Hyssna  8        2. Hyssna 0	        2. Hyssna  18            =   26


     Grattis Kinna FK till seger i Markmästerskapet 2022





