
Kinna Fotoklubbs Klubbmästerskap 2019 

Här kommer resultaten från första till tionde plats: 

 

1. Fiskafänge Gert O: En klar vinnare! En bild med mycket action men ändå perfekt balanserad. 

Välplacerade och nästan stiliserade fåglar som skapar linjer former och mönster tillsammans med 

människor i pose gör en bild att gå på upptäcksfärd i! 

2. Fundersam Susanna B I: En bild full av liv! Vad funderar han på? Och vad får han mig att fundera 

på? Fullt fokus i blicken! 

3. Instängd Maria L: En bild som berör djupt in i själen! Sin egen förgänglighet blir genast tydlig, men 

också längtan efter någon eller något annat! 

4. Tre vänner Irene G: Svensk sommar när den är som bäst! Kompositionen med placering av de tre 

vännerna på väg in i på det sättet i bilden känns levande och naturlig. Fint ljus och snygg 

trädinramning! 

5. Muffins är gott Ann H: Så tydligt är det sällan att muffins är gott! Den underbara minen fångad i 

vackert ljus gör en bara glad - och sugen på fika! 

6. The Amazon man Irene G: Den underbara känslan efter ett, kanske tidigt, dagsverke som är klart! 

En stilla stund i gryningen? i vackert ljus. 

7. Berlin Christer W: Kontrasten mellan den lilla människan och det stora alltet är tydlig! 

Kompositionen med människohuvudet, som tittar bort och uppåt till vänster från sin placering nere 

till höger får fram känslan av hur tungt livet kan vara ibland. 

8. Silkehår Irene G: Bildens fina färger ger en lugn och behaglig stämning. Leken med det korta 

skärpedjupet fascinerar - men blev det kanske väl kort där känslan av instängdhet kryper på? 

9. Florens Gert O: En tekniskt välgjord blid som genast väcker reslust. Dagens sista dagsljus vackert 

fångat i flodens vatten. Den här staden måste besökas! 

10 Walle Christer W: Vackra färger. Välkomponerad. Vår! 

 

Vänliga hälsningar 

Rikard 

 

 

Rikard Persson 

Ordförande FFiM 


