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Bildnummer

Omdöme
Fantasielefant. Ett fantasimotiv som jag inte kan gissa vad det är men kjag ser en elefant.
Uppmärksamt av fotografen.

1

Bo Nyman

Linköpings FK

B29459A.jpg

2

Marianne Lindblom

Vetlanda FK

B14951A.jpg

3

Istvan Csomortani

Vetlanda FK

B14954B.jpg

Glad kvinna. Det spelar ingen roll vilket språk man talar. Ett leende är är det samma på alla
språk

4

Nettan Johansson

Linköpings FK

B29702A.jpg

Döda träd i öknen. Jag skulle gissa på Namibia. De mörka skeletten mot sand formationer.
En fin landskapsbild.

5

Barbro Nelly

Linköpings FK

B29980A.jpg

6

Håkan Bley

FK Norrköping

B22555B.jpg

hugger ved. Ett fint porträtt med bra bakgrund.

7

Christer Karlsson

Vetlanda FK

B14901B.jpg

Infrusna löv. Härliga färger. Bubblorna i isen ger känslan att vintern har kommit och
överraskat den färgglada hösten.

8

Håkan Olofsson

Linköpings FK

B29963A.jpg

Vackra ögon. Ett par varma, glada ögon. Jag blir nyfiken på om det finns ett leende där
bakom fingrarna. En bild som jag tycker skulle vunnit på att beskäras lite i övre kant.

9

Marie Gustafsson

Huskvarna FK

B32888A.jpg

10

Birgitta Larsby

Linköpings FK

B29432A.jpg

11

Bengt Carlsson

Åtvidabergs FK

B16924A.jpg

12

Mathias Samuelsson

13

Christian André

14

Förvånad rockare. En kul ögonblicksbild. Man undrar vad gitaristerna säger till varandra.
Ska han visa accordet eller något annat? Dessutom den förvånade blickan från mannen till
vänster.

Kungsörn på hare. En sådan bild får man bara genom att tålmodigt vänta i ett gömsle. Jag
brukar alltid säga till mina deltagare att en klo eller en tand gör det där lilla extra i bilden.
Här är ena foten uppe i luften och vingarna ut så det ger känslan av ögonblicksbild. Fint ljus
genom
vingarna
ochkan
dentänka
glittrande
bakgrunden.
Man
med
hatt. Man
att han
just tagit en kaffepaus. Kanske är han bonde eller

Höstskog. Härlig höststämning med fina färger och mysig dimma som ger stämning.

Stjärtmes. Små fåglar är ofta svåra då man måste komma så nära även med tele. Här har
fotografen fått ett fint porträtt på fågeln och en bra bakgrund. En liten aning ljus på
huvudet. Det går lätt att få fram fjädrarna även över ögat.
Brödförsäljare. En bild med mycket att upptäcka och fundera kring. Sitter hon och spanar
efter fler kunder eller är hon nyfiken på vad mannen ser? Orkestern som speglar sig i
fönstret. Det ser ut att vara någon parad men i bilden verkar det som en lugn
söndagsmorgon.
Lilla gatumusikanten. En ljus härlig bild på pojken med trumman. Genom att låta

B21667A.JPG

omgivningen vara ljus så framhävs pojken och hans uniform.

FK Norrköping

B22456B.jpg

Vattenfall. En härlig landskapsbild med fina färger och djup. Både vatten och molnen
kommer fram bra.

Gert Eliasson

Söderköpings FF

B11570A.jpg

15

Istvan Csomortani

Vetlanda FK

B14954A.jpg

16

Ove Gustavsson

Åtvidabergs FK

B16412B.jpg

Springande barn. En bild som ger frågor. Vad springer barnen ifrån? Eller kanske mot? Några
har tomteluvor så kanske har tomten kommit bakom fotografen. Lite rörelseoskärpa på
några av barnen framhäver farten.

17

Jenny Persson

Huskvarna FK

B32056A.jpg

Elefant. Det finns gott om bilder på övergivna lador och hus. Här en modernare övergiven
plats. Hade gärna sett lite mer i bildens nederkant men fotografen kanske valde att inte ta
med något störande.

18

Veronica Forsberg

Ankarsums FK

B24159B.jpg

Pojke med papegoja. Man verkligen ser pojkens nyfikenhet på fågeln. Kansk önskar han att
han vågade ha den på sin egen hand. Bra komp.

19

Håkan Bley

FK Norrköping

B22555A.jpg

Marknadsförsäljare. En marknad i något fjärran land men även här har iphone tagit sig in.
Man ser hur mannen klurar på funktionen eller klurar han på växelkursen.

20

Christer Karlsson

Vetlanda FK

B14901A.jpg

Bi. Fina färger och skarpt. MEN! Varför väntar man inte tills biet kommer ut eller tills ett bi
flyger vid blomman?

Eksjö FK

Fiskgjuse. Bra skärpa. Det går fort här. Visar kraften när fiskgjusen ska upp från vattnet med
sin fisk. Det finns många bilder på fiskgjusar och det hade krävts bättre ljus för att imponera
mera.
Glasblåsarens hand. Jättefina färger och ljus. Känns som ett väldigt spännande motiv där
man kan hitta många vinklar. Tyvärr så åker min blick mellan handen och glaset.

