
Rapport från majmötet 2017 

Säsongsfinal i fotoklubben 

Mötet inleddes med att Ingvar Åslund informerade om den förestående klubbresan till 

Gotland. I slutet på maj åker 27 medlemmar från klubben till ett förhoppningsvis 

försommarfagert  och soligt Gotland med många tillfällen till fotografering. Lika viktigt är 

dock den sociala samvaron och öns närhet till havet med fågelliv och raukar. 

Jan Johansson från Folkare fotoklubb var på plats för att redovisa bedömningen av Gagnefs 

FK klubbmästerskap.  Även Bror Johansson från Folkare har varit behjälplig som jury. 

Tävlingen omfattade fyra klasser ; Påsiktsbilder, alltså vanliga fotoutskrifter, Påsiktsbilder 

med tema "porträtt", Projektionsbilder (digitala) samt bildspel. 

 

Jenni Sjöbergs vinnarbild. Om den berättar Jenni: 

"Bilden är tagen vid en liten bäck i skogen mellan Lappmyren och 

Styrsjöbo i Leksand. Modellen heter Paulina Adeström" 

Jenni Sjöberg briljerade med att vinna "porträtt-klassen" med 

Mats B Jansson och Rune Eriksson på en andra respektive tredjeplats. 

Jenni vann även den digitala klassen med Peter Reichel och Andreas Gärdsback i hälarna. 

Rune Eriksson kammade hem "påsiktsbilder" med tre bra naturbilder,  med titlarna "orrar och 

tranor", "tistelfjäril" samt "hökuggla". 

Efter att ca 40 personer smörjt kråset med gott fika signerat Lars Jonsson och Ewa Brobäck 

var det dags för redovisning av klassen bildspel. 

Enligt juryn kanske den svåraste delen i bedömningen. Den innehåller flera delar för att det 

skall bli ett lyckat resultat. Det behövs bra bilder, bra ljud med både musik och ibland egna 

inspelningar, ev någon film samt fina övergångar mellan de olika momenten. Ragnar Nyberg 

lyckades bäst enligt juryn med ett bildspel med titeln " Island, rapsodi", perfekt isländsk 

musik, vattenfall, fåglar, valsafari mm. På andra plats kom Peter Reichel med en dokumentär 

om biodling, Rune Eriksson prickade in tredjeplatsen "vinterimpression" med bland annat 

många fina fåglar som lavskrikor, fasaner, gråspett och hökuggla. 
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Juryns utförliga bedömningstext var som poesi och väldigt underhållande. De har även lagt 

mycket jobb på research och saklig information. 

Resultat av närvarobilden 

Påsiktsbilder 

1 Eric Böwes  2 Anne-Marie Perjons  3 Göran Look 

Projektionsbilder 

1 Anders Pärsings  2 Ragnar Nyberg  3 Mats B Jansson 
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