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Kor

Kåre Sjöholm

Munka Tågarp i januari Arne Hansson

Kyrkointeriör

Brösarp
Brunte

Fiskeläge

Rolf Ingemansson

Curt Karlsson
Uno Stenfeldt

Alf Fredlund

Eslöv

Kossorna har placerat sig föredömligt framför kameran. Bra ljus och skärpa,
behagliga fina färger. En harmonisk och annorlunda bild att tävla med, Kul!
Vi kom snabbt överens om att det här var en vinnarbild med klass. Grattis till
vinsten!

Ystad

Vägen leder in i bilden och skapar ett fint och behagligt djup. Det finns även en
mystik i bilden som tilltalar oss. Delar av juryn anser att bilden är för mörk och
murrig. Men helheten i bilden är bra.

Vellinge

En bra HDR-bild som är lagom balanserad. Mjuka härliga färgtoner i det bruna.
Hade blivit ännu bättre om man hade placerat bänkraderna mer symmetriskt i
bilden.

Ystad

Här har fotografen lekt med färgerna i bilden och fått till bra konstraster mellan
färg och svartvitt. Det är en bra skärpa i bilden som gör att både förgrund och
bakgrund kommer fram.

Ystad

Härligt varma och harmoniska färger som ger ett lugn i bilden. Bilden kunde ha
vunnit på om ögat hade tittat fram bakom manen.

Vellinge

Även den här bilden upplevs som en akvarellmålning med fina linjer och bra
balans i färgerna.
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Sandhammaren

Curt Karlsson

Ystad

8

Fiskmås

Annelie Juul

Eslöv

9

Do_not_disturb

Olle S. Lundgren

Ystad

10

Lamm

Annelie Juul

Eslöv

En lugn och harmonisk bild som upplevs mer som en målning istället för ett
fotografi. Färgerna i bilden inger ett lugn hos betraktaren.
Vi fick höra av klubbens fågelexpert att det här minsann inte alls är någon fiskmås
utan en skrattmås. Den här bilden skapade många diskussioner under kvällen om
det är en bra bild eller inte. Vissa av oss i juryn uppskattade inte bilden alls,
medan andra ville att bilden skulle placera sig betydligt bättre. Definitivt kvällens
mest omdiskuterade bild.
Den här bilden har tyvärr rasat några placeringar under kvällens gång. Vi i juryn
upplever det som fotografen har använt kloningsverktyget i Photoshop i
högerkant av bilden, och resultatet av detta gör att bilden kommer på en 9:e
plats.
En fin djurbild med bra skärpa genom hela bilden. Lammet är bra placerat i bilden.

Påsiktsbilder färg (Jury: Kristinehamns Fotoklubb)

Obs! Bilder nedan
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