
Bedömning av GFK:s fotomaraton 13 december 2020
Av Peter Lindholm

Tema GLÄDJE

Bild nr Poäng Kommentar

2 6 Bilden känns spontan och utstrålar en varm vänskap mellan matte och hund. 
Knäppt i precis rätt ögonblick.

3 5 Plötsligt händer det! Glädjen känns spontan och bilden naturlig.

5 4 Två lyckliga småtjejer som båda får vara Lucia! Och nu finns de på bild!

6 3

1 2

4 1

Tema PÅ

Bild nr Poäng Kommentar

3 6 Kul tolkning av temat, med modellvolvobilar i lager på lager. Man blir nyfiken 
på hur många fler bilar som ingår i samlingen, utanför bild?

4 5 En mysig bild i naturen där granen hämtas hem på axeln inför jul

5 4 Grafiskt snyggt med den gula laddkabeln mot den mörka bilen. Strömmen är på!

2 3

6 2 (Hmm...  bilden känns nästan obscen! Är kanske luckan ett sorts kyskhetsbälte 
för att hindra proppen att sättas i hålet?)

1 1

Tema SKUGGA

Bild nr Poäng Kommentar

2 6 En enkel men väl genomförd bildidé där skuggorna nästan är vackrare än själva 
änglarna

4 5 Ingen sol som ger skuggor utomhus denna gråa december, men vänta nu – 
gångtunneln skuggar ju människorna som går under bron. Fiffigt!

6 4 En variant på bild 2, där dubbla ljuskällor ger ett mer komplicerat skuggmönster 
från trådkorgen

5 3

3 2

1 1



Tema SPEGLING

Bild nr Poäng Kommentar

3 6 Ja, varför inte använda en spegel till temat Spegling? Vad tänker dubblettjejerna 
om varandra, kan man undra?

4 5 Inte lätt att hitta utomhusmotiv i det decembergråa. Här har vi i alla fall ett 
anspråkslöst men finstämt motiv i milda nyanser av rosa och grått, med en viktig 
ljuspunkt.

5 4 En trevlig vattenspegling i sjön, inramad av barrkvistar. En hel del färg blev det 
också.

6 3

2 2

1 1

Tema RÖTT

Bild nr Poäng Kommentar

5 6 Ett härligt, mildrött minne av den sommar och höst som varit, med fin skärpa på 
huvudmotivet och resten nedtonat i oskärpa. Vattendroppen är ett extra plus.

4 5 Kul bildidé som också hade klarat sig bra i temat Skugga. Den distinkt röda 
skylten uppfyller temat till fullo.

2 4 Det var ju tur att trafikljusen visade stopp när fotografen tog bilden. Eller var det 
tvärtom? Jag tror på det senare. De två röda ljuspunkterna drar självklart blicken 
till sig.

6 3

3 2

1 1


