
Resultat tema "Fri.", Huskvarna FK, febr 2023 

Några reflexioner. 

Det är all2d intressant a5 25a igenom och försöka bedöma bilder. Vi har varit 12 personer som 2 
gånger gå5 igenom bilderna och åsikterna går förstås isär en del, men eCer mo2veringar och 
diskussioner har vi ändå enats. Vi kanske skulle ha 25a en gång 2ll om vi haC 2d, men hoppas a5 
ni ändå är nöjda med vår bedömning. 

Våra reflexioner. - Någon av bilderna verkar inte ha något specifikt mo2v och många skulle vinna 
på a5 beskäras. - E5 underska5at men otroligt bra verktyg. 

När det gäller redigering finns det också lite a5 jobba på i en del fall. 

Tack för förtroendet! 
Med vänlig hälsning Mora Fotoklubb /Per-Åke Pollack 



1.

Läsestund på
havsklipporna.

Vilsam och välkomponerad
bild där blicken förlorar sig i 
havets oändlighet. Lite mera 
stuns i färgerna på klippan 
och möjligen räta upp 
horisonten och sam2digt 
beskära lite i nedre vänstra
hörnet skulle förmodligen
göra bilden ännu en aning 
bä5re.. - Skulle vara fin a5 ha 
på väggen i storformat! 
GraTs! 

Läsestund på havsklipporna –
Knut Per Hasund



2.

Diskussion.

Trevlig bild med fäger som 
knyter ihop mo2vet med 
lager i bakgrunden. Tanken 
väcks om vad de diskuterar 
om.. Vi tror bilden skulle 
vinna på a5 beskäras i övre
vänstra hörnet och ta 
bort/minska ljuset i den 
stora blombuke5en 2ll 
vänster som stör litegrann.. 

Diskussion –
Lena Clarin 



3.

Bak med 
forsgrädde.

Fint porträ5 med bra 
djup. Skulle absolut 
vinna på a5 beskäras
en del i övre vänstra
hörnet. Då hamnar 
"baket" mera i fokus 
och ansiktet mera i 
tredjedelspunkten, 
plus a5 lite av den 
oroliga bakgrunden 
minskar. 

Bak med forsgrädde –
Knut Per Hasund



4.

Toale(en

Krea2v bild med bra 
djup. Den öppna dörren
stör dock något i 
komposi2onen. 

Toale5en –
Jenny Persson 



5.

Dimma.

Stämningsfull bild 
med fin spegling. 
Möjligen lite för
centrerad 
öppning i 
grenverket som 
en lä5 beskärning
från höger, - utan 
a5 ta bort 
speglingen, lä5
kan lösa.. 

Dimma –
Maggie Rolfson



6.

Vägen.

Idyllisk bild med 
fundering om vad 
som kommer runt 
hörnet. Även här
skulle nog lite 
beskärning från
höger göra bilden 
bä5re. Lite mera 
ljus och kontrast 
också.. 

Vägen –
Mika Vuorenmäki



7.

Byn.

Trevlig bymiljöbild
med ledande linjer. 
Sopskåpet och den 
målade pinnen 
stör dock idyllen 
något. 

Byn –
Mika Vuorenmäki



8.

Vi hänger på.

Bra exponerad bild 
som diskuterades en 
hel del. Den 
illustrerar på e5 bra 
sä5 människors olika 
fokus för sin 
morgonpromenad. 
Lite störande är de 
personer som 
hamnat precis 
framför statyn. 

Vi hänger på -
Lena Clarin 



9.

Kyrkan.

Välkomponerad, drama2sk 
bild som skulle få5 en mycket 
bä5re placering med rä5
redigering. 

Kyrkan i Wanderup –
Marianne Johansson



10.

Kolerakyrkogården.

Stämningsfull och 
intressant bild. Föder lite 
reflexioner och tankar 
men känns lite grådaskig. 
A5 beskära från nedre 
vänster och räta upp 
korset samt dra på lite 
mera kontrast skulle ge 
bilden e5 mera drama2skt 
intryck. Kanske också ljusa 
upp korset.. 

Kolerakyrkogården –
Nils Holmén



11 Plats



Alien barn –
Nils Holmén



Rännil i mosslandskap –
Knut Per Hasund



Hello my friend –
Marianne Johansson



I taket lyser kronan –
Jenny Persson



Julmys –
Jenny Persson 



Say cheese –
Marianne Johansson



Varm sommar kalla drycker –
Nils Holmén



Höst på berget –
Ann-Bri5 Girmalm



Ljud av tystnad –
Ann-Bri5 Girmalm



Rofyllt –
Ann-Bri5 Girmalm



ECer regnet –
Maggie Rolfson



Höstsol –
Maggie Rolfson



Valfri5_tema_01 –
Johan Sund 



Valfri5_tema_02 –
Johan Sund 



Valfri5_tema_03 –
Johan Sund 



Vinter –
Lena Clarin



Ån –
Mika Vuorenmäki


