Resultat klass digital tema "Grönt" Trekampen 2014
Bedömningen gjord av Gotlands Fotoklubb
Plat Bild
s
nr.

Bild namn

Signatur

Fotograf

Klubb

25 90 Grön 2

SE

Bengt Svensson

Ystad

24 88 Spygrön

Tin

Birger Tidman

Ystad

23 64 Grön flicka

Ons

Christer Rasmusson

Ystad

22 49 Dimmig morgon

S.G.I.

Stefan Gippert

Vellinge

21 36 Valnötter

IRT

Ingrid Tillberg

Vellinge

20 28 Grönt är skönt

H52

Göran Gudmundsson

Vellinge

19

Växtkraft

EvH

Eva Hallkvist

Eslöv

18 20 Grön växt

ACA

Annie Carlsson

Eslöv

17 74 Spänning i det gröna

RAN

Ragnar Andrén

Ystad

16 71 Sandskogen

HF

Håken Fredén

Ystad

6

15 59 Meltdown

LOD

Lars-Ola Damm

Ystad

14

ALO

Arne Olsson

Eslöv

HUX

Kjell Wihlborg

Vellinge

8

Gräshoppa

13 53 Sara

Omdöme

En naturnära macrobild. Testa att vända på den! Nu blev
den till en fantasieggande bild av större mått. Plötsligt så
befinner vi oss ute i rymden bland planeter, ufon och
nebulosor!
En mycket bra macrobild som verkligen är grön! Bra
komposition, bra skärpa och behaglig bakgrundsoskärpa!
Vi fastnar för blicken i kontrast med den lugna och fina
bakgrunden.

12 47 Grön bild 2

RIN

Rolf Ingemansson

Vellinge

11 98 Grodan

nils

Sten Ahrén

Ystad

10 79 Trollskog

TRO

Göran Andersson

Ystad

HF

Håken Fredén

Ystad

9 72 Vi for genom skogen

Bilden förmedlar ett romantiskt vårskimmer. Bilden hade
dock vunnit många placeringar på att inte vinjetteras så
En groda till men ändå unik. Roligt busig!
En fantastisk bild i all sin enkelhet. Genom sin
detaljrikedom och lek med ljus och mörker lyckas
fotografen förmedla en härlig känsla av harmoni, mystik
En bild som uppfyller kraven men fick en placering först
efter att vi vänt på den. Vi ber fotografen om ursäkt och
överseende för den bryska behandlingen. Den skapade dock
en helt ny rörelse i bilden som för fantasin till flod och
regnskog.
En naturbild som sträcker sig utanför ramarna. De röda
baklysena förstärker det gröna. Ljuset i slutet av tunneln väcker
nyfikenhet

8 30 Under gröna valv

7 14 Fältkrön
6 73 Linjer i det gröna

H52

KKC
RAN

Göran Gudmundsson

Kaoken Körm Cerenius
Ragnar Andrén

Vellinge

Eslöv

Verkligen en bild i temats tecken! Perfekt komposition. Åkerns
vackert böljande linjer skapar ett härligt djup. Allén är ett
avgörande inslag och trädet och kullen blir grädden på moset.

Ystad

En ovanligt bra fångad bild av ett vanligt motiv! Fantasifull med
mängder av linjer, kontraster och färger.

5 58 Hang on

LOD

Lars-Ola Damm

Ystad

4 19 Campello

ACA

Annie Carlsson

Eslöv

En underbar bild! Nu blev det två grodbilder i topp 5 men det
kan inte hjälpas. Tekniskt fulländad och perfekt skärpa. En bild
man önskar att man själv hade tagit! Perfekt kontrast mellan
bakgrund, motiv och ljus. Tyvärr så är "grön" inte det första vi
förknippar med denna bild, därav ingen högre placering
En riktig topp 5-favorit! En otroligt spännande och innehållsrik
bild. Det är svårt att se sig mätt på alla olika färger, mönster, ljus
och detaljer. En av oss ville ha denna bild som vinnarbild. Om
inte "stubben" i krukan hade varit med i bild så hade övriga
jurydeltagare hållit med!

3 91 Grön 3

SE

Bengt Svensson

Ystad

En fräck bild med spännande beskärning! Form och fantasi
möter färg och material. En bild som håller i längden då den
skiljer sig från mängden. Ett vågat bildval!

Närkontakt av tredje graden! Ett fantastiskt fokus på
ögonen. Det är den sköna bakgrunden och det korta
skärpedjupet som gör att denna bild sticker ut bland de
tusentals grodbilder vi sett tidigare!
En värdig vinnare! Denna bild håller sig helt klart till
temat. Spännande komposition gällande såväl kontraster,
linjer och färger. Ett spännande ljus som framhäver den
detaljrika "Torson". En självklar topp 3!

2 57 Lövgroda

NTH

Tomas Hansen

Vellinge

1 56 Fasadbelysning

NTH

Tomas Hansen

Vellinge

Vintergrönt

Arne Hanssson Ystad

Hamninloppet

Stefan Gippert Vellinge

Night Harvest

Lars-Ola Damm Ystad

Grönt träd

Birger Tidman Ystad

Hedersomnämnanden:
Bil
dnr Kommentar
.
En grafisk skönhet!
69 Testat att göra den
svartvit?
Otroligt läcker!
Tyvärr alldeles för
50
lite grönt för att
klara temat.
Spännande bild men
60
utanför temat.
Fantastisk bild!
Tyvärr alldeles för
86
lite att förknippa
med ”grönt”.

