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Jury Jönköping/Bankeryds Fotoklubb

Tack för förtroendet att få bedöma era tävlingsbilder. Vi som varit jury är Bo Grennhag, Göran Unemyr och Bengt Erikson. 
Alla aktiva i Bankeryds Fotoklubb bl.a. som tävlingsfotografer. Vi har god vana av att analysera bilder och erfaren-het att 
bedöma tävlingsbilder.

Det har varit ett nöje att gå igenom ert bildmaterial. Enligt ert önskemål har vi rangordnat bilderna och skrivit 
kommentarer på de främst placerade bilderna i varje klass.

Vi tar oss också friheten att föreslå en del justeringar av foton med avsikt att, som vi tycker tillföra ytterligare kvalitet. I
många fall finner vi att fotografen är för rädd att beskära sin bild. Med rätt beskärning kan man förstärka och accentuera 
bildens huvudmotiv.

Vi önskar er alla en fin avslutning på året.

Jönköping/Bankeryd i november 2021.



Placering 10. 
Bertus van der 
Woude.

Bild Par 812

Fint ljus och milda behagliga färger. 
Blommar tecknad med fin skärpa 
vilket förstärks mot den oskarpa 
bakgrunden.



Placering 9
Lars Jansson

Bild LÖS 216

Stämningsfull bild i fint kvällsljus. Bra 
komposition med för- mellan- och 
bakgrund ger bilden ett djup. Vi 
hade gärna sett en något ljusare 
förgrund med lite mer detaljer och 
struktur.



Placering 8 
Bengt Eliasson

Bild ELI 213

Belyser få ett fint sätt gammalt mot 
nytt. Ägarna till huset har verkligen 
fått något nytt i blickfånget när dom 
tittar ut över havet. Kompositionen 
leder blicken in i bilden. 



Placering 7 
Bengt Törnblom

Bild AVV 321

Trevligt motiv. Kärran är rätt 
placerad i bildutsnittet. Gatan ger en 
diagonal som skapar djup i bilden. 
På vår bildskärm har bilden på tok 
för mycket grön och röd mättnad. 
Fotografen kan prova att reducera 
detta och skapa en i vårt tycke 
behagligare bild. Prova också att 
beskära bilden i v-kant.



Placering 6 
Roland Andersson

Bild PIR 740

Modellen har funnit en fin och 
naturlig position på piren. Skärpan är 
bra.  Vi blir dock lite undrande –
förmodar att modellen är bildens 
huvudmotiv och i så fall kan bilden 
beskäras



Placering 5 
Lisbeth Nordwall 
Eliasson

.Bild MOR 111

Trevlig fågelbild där betraktaren får 
ögonkontakt med ugglan. 
.Bildbehandlingen på bildens oskarpa 
högersida ger ett oroligt intryck och 
vi tror att bilden hade blivit ännu 
bättre om den varit något mörkare.



Placering 4 
Bengt Törnblom

Bild GRA 555

Behagliga höstfärger skapar en lugn 
och harmonisk bild. Kompositionen 
med vägen leder betraktarens blick 
in i bilden och skapar ett djup.



Placering 3 
Marina Tallberg

Bild NÄT 133

Sparsmakad bild med det tidiga 
morgonljuset som bryter igenom. 
Färger och ljuset i bildens bakgrund 
skapar stämning



Placering 2 
Lars Jansson

Bild INN 101

Härlig komposition med fint 
perspektiv ger både djup och höjd i 
bilden. Båten är placerad i bilden 
enligt 3-dels regel. Tampen som leder 
ut till båten ger betraktaren lust att 
hala in båten och ro ut på fjällsjön. 
Blicken finner flera diagonaler att 
följa vilket gör att man stannar vid 
bilden.



Placering 1
Bertus van der 
Woude

Bild TFA 456

Mycket fin fågelbild med närvaro -
påpassligt av fotografen.  Fåglarna
kommunicerar verkligen med varandra. 
Skärpan sitter perfekt. Denna bild fångade
våra ögon på ett tidigt skede och vi insåg att
det var en ”toppkandidat”.  Den lugna
bakgrunden framhäver motivet.  Vi undrar
om en något mörkare eller tonad bakgrund
hade gjort bilden ännu bättre- fotografen
kan ju själv prova. 

Grattis till segraren!!


