
Huskvarna Fotoklubb
Resultat Månadens bild Januari 2023

26 bilder
Motto: Mörker

Bedömt av Fotoklubben Focus, Örebro



Tack för förtroendet a. få bedöma era bilder. Vi vill betona a. 
de.a är en högst subjek=v bedömning och a. resultatet säkert
blivit annorlunda om någon annan fotoklubb gjort bedömningen. 

Vi tycker a. kvaliten på era bilder över lag är mycket bra och vi vill 
uppmuntra er a. fortsä.a ert fina fotograferande.



1

Ballonger - Maggie Rolfson

Här får man känslan 
av a8 själv sväva i en 
ballong. Snyggt 
fångat i skymningen. 
Gra?s @ll första 
placeringen



Kvällsljus över Munksjön – Lena Clarin

2

En klassisk vy över hus 
med färgsprakande 
himmel, snygg bild härliga 
färger med spegling i 
va8net. Det som stör är 
vänstersidans stenpar@, 
förstår a8 det var svårt a8 
inte få med det.
Gra?s @ll andra 
placeringen.



Mörker 01 – Johan Sund

3

Välexponerat mo@v med 
klara och mus@ga färger. 
Det ser ut som pixlarna 
framträder lite för 
mycket, originalet 
kanske ser bä8re ut.
Gra?s @ll 
tredjeplaceringen!



Snön faller – Lena Clarin

4

En fin bild på 
snövädret, bilden 
något 
överexponerad, 
kunde vara något 
mörkare 



Visingsöfärjan – Maggie Rolfson

5

Härlig stämning i 
bilden. Bilden är 
något ”murrig” kunde 
lä8ats upp något, 
saknar den rik@ga 
skärpan på färjan



6

Nyår – Lena Clarin

Det skulle förhöja 
värdet på bilden om 
det var människor 
med. Det händer 
inte så mycket mer 
än fyrverkerierna



7

Bron – Mika Vuorenmäki

För mycket 
överstrålning i 
högdagrarna. 
Något ”pla8” 
bild, skulle vilja 
ha något mer i 
förgrunden.



8

Skugglek – Jenny Persson

En krea@v fotograf har 
varit framme. 
Kontrasten mellan 
belysta figurerna och 
skuggorna är för 
starka, skulle nog blivit 
bä8re om belysta 
figurerna var lite 
mörkare.



9

Stämningen i gränden 
framträder fint. Något som stör 
är den lilla blå skylten med 
pilen, den tar bort det gamla 
genuina i bilden.

Mörker 3 – Ann-Bri8 Girmalm



10

Mörker 2 – Johan Sund

En fin stadsbild som väl 
visar på mo8ot  
”Mörker”. Tjusig 
ljusdekora@on som 
skapar spännande effekt.



Slut

Övriga bilder får placering 11



Mörker i trappan –
Nils Holmén



Mörker i valvet –
Nils Holmén



Mörker_03 –
Johan Sund



Kontoret –
Jenny Persson 



Vägen hem - Jenny Persson



Sta@onen - Mika Vuorenmäki 



Den mörka medel@den -
Marianne Johansson 



Fotgängare i gränd –
Knut Per Hasund 



Kanal mellan husväggar –
Knut Per Hasund



Mörka hästen –
Marianne Johansson



Mörkt ute och mörkt inne –
Marianne Johansson 



Soppåsar i gränd –
Knut Per Hasund



Kväll i hamnen -
Maggie Rolfson



Mörker1 –
Ann-Bri8 Girmalm



Mörker2 –
Ann-Bri8 Girmalm



Upplyst stad –
Nils Holmén


