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Domare Jens Blixth

Bildtitel Fotograf  Dommarens kommentar

Historietåg Lennart Ledin Det ser verkligen ut som att bilden är gammal och från en svunnen tid. 

Kanske skulle man tona ner högdagrarna något i lamporna och klockan.

Dimma Tommy Dahlberg Melankoliskt så det räcker och blir över. Kanske hade bilden höjt sig ett 

snäpp med lite kornighet.

Organist Kerstin Andersson Fint porträtt/reportagebild. En tekniskt fin bild.
Vad glor du på Leif Pettersson Härliga får. Kanske skulle man dra ned på kontrasten något och lätta lite 

skuggor men den kan också tappa på det.

Kajor vid Surfbukten Inga-Lill Fin bild.
Maria Inga-Lill Fint porträtt, blir nyfiken på vad som händer. Har lite svårt för sepia toner.
Frostbite Monica Sefastsson Kul med macro, det skapas nya världar.
Dun Monica Sefastsson Härlig bild som jag har svårt att fästa skärpan på.

 Candy for my friend Lennart Ledin Fin kontakt. Tror bilden skulle tjäna på om man lättade upp skuggorna något 

och mörkade ner bakgrunden lite.Rimfrost Tommy Dahlberg Trädet i förgrund ser verkligen mäktigt ut.

Fjällbäck Tommy Dahlberg Tycker om att stenarna i kontrast till vattnet ser ut att stått där de står i 

urminnes.

Flygande taxar Leif Pettersson Bra fart, en bild jag blir glad av.

Vandring mot solen Leif Pettersson Fin motljusbild, välexponerad. Kanske hade den tjänat på att bara följa de 

fyra spåren som leder mot ljuset.

Solig iskant Leif Pettersson En bild som fungerar för att den bildar ett mönster med den diagonala 

linjen. Tror att skuggorna räddar den också. Den behöver lite color grade.

Vinterskrud Bo Magnusson Ett exempel på att känslan väger tyngst, jag känner kylan. Bilden är oskarp 

och hårt beskuren. 

Vårplöjning med fiskmåsar Susanne 

Andreasson

Väcker bra känslor men saknar lite finess rent tekniskt. Den blir lite platt.

Isen smälter på Storsjön Inga-Lill Härliga blåtoner

Monokroma 

Färg
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