Siljanscupen 2018
Bildbedömning digitala bilder
Den digitala klassen bedömdes av de deltagande på ett ordinarie klubbmöte.
1a plats IAS258 Sjöbod Ingvar Åslund Gagnefs Fotoklubb
Solklar vinnare, vacker som en tavla. Färgerna och kompositionen gör den lätt att betrakta. För
ovanlighetens skull så vinner här en solnedgångsbild vilket inte är vanligt i vår klubb. Kompision, linjer
och speglingen i fönstret lyfter bilden. Snyggt jobbat!
2a plats PÅP Ramslökensgudinna Per-Åke Pollack Mora Fotoklubb
Konstnärlig bild som har en fin riktning och komposition. Ljusetleder blicken mot motivet. Skuggor
och redigering ger bilden mystik och skapar en känslor hos betraktarna vilket leder diskussioner.
3e plats BOE Helena Owe Eriksson Mora Fotoklubb
En bild som väcker intresse och diskussion. En kall känsla i bilden som även återfinns i hudtonen, till
bildens fördel? Kontrasten mellan att blåsa en maskros i havet av ängsklockor uppskattas.
4e plats SA Ångbåtsbrygga Sture Arvidsson Mora Fotoklubb
Stämningsfull bild med inbjudande djup och fint ljus. Vackra färger, bra skärpedjup och komposition.
5e plats KES_Vi_vill_ha_mat_nu Kent Strömvall Gagnefs Fotoklubb
Humoristisk bild som väcker glädje i gruppen, som betraktare känner man sig nästan utskälld.
Fin komposition med ledande linjer. Färgerna gör att all fokus är på fåglarna.
6e plats MBG017_Herransliv Ragnar Nyberg Gagnefs Fotoklubb
En bild med mycket glädje. Vi får känslan av att det är ett teatersällskap under föreställning. Fin
redigering av färgerna i bilden.
7e plats MW Nattåg Markus Westerberg Mora Fotoklubb
Stämningsfull bild med vackert ljus och fina linjer. En filmisk känsla som bygger upp spänning och
intresse.
8e plats AEZ506_Strid Leif Liss Falu Fotoklubb
Action så att snön yr, realistisk bild med verkliga känslor. Synd på vingen som är beskuren.
9e plats BWC514 Örnar i Snöfall Lars Erik Boberg Gagnefs Fotoklubb
Fin kontakt mellan fåglarna och med oroligt vackra färger och ljus. Bilden har en målerisk känsla.
Typiska positioner, för de fågelinsatta i klubben känns bilden igen vilket gör att bilden inte kommer
högre upp.
10e plats Städjan Peter Jensen Falu Fotoklubb
Bra komposition och vackra färger. Bra dynamiskt omfång.

Jurydeltagare; Andreas Andersson, Ulla-Britt Sandvall, Britt-Marie Sandberg, Agneta Wikermak,

Anders Östlund, Lasse Carlsson, Carin Gustavsson, Gigi Ström, Tobbe Helleberg, Eivor Magnusson,
Malin Ljungquist, Kenneth Larsson, Maimo Köks-Andersson, Nalle Martinsson, Johannes Larsson.

