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Jury
Peter Wiklund
Arbetar som frilansskribent och -redaktör (bland 
annat nybliven chefredaktör för Fotosidan Mag-
asin). Jag har ägnat mig åt fotograj på mån-
ga olika sätt sedan bör9an av ,0-talet och har 
medverkat i en lång rad internationella grup-
putställningar. Fotograferar främst med analoga 
kameror” företrädesvis DplastkamerorD (Hiana” üol-
ga etc) och hålkameror.

          Helar arbetslokalen SLdstern med Kena wäll-
berg” där vi även ger Iorkshops i hålkamerabygge 
och -fotografering.

Lena Källberg
Jobbar Dtill vardagsD som frilansande copyIriter 
och kommunikatör åt teknikföretag. Fotograjin-
tresset har funnits sedan Unstamatic-åldern. Jag 
arbetar helt och hållet analogt. Ånder många år 
har 9ag nästan uteslutande använt mycket enkla 
fotograjska verktyg” ofta ombyggda eller hemma-
byggda kameror. ;terbruk är ett genomgående 
inslag i processenB kamerorna består till stor del av 
återvunnet material” jlmen som används är ofta 
någons gamla utrensade rullar” och bilderna görs 
i mörkrummet på fotopapper som har ratats av 
andra. Pilderna ställer 9ag ut emellanåt” i Sverige 
och internationellt. Helar arbetslokalen SLdstern 
med Weter "iklund” där vi även ger Iorkshops i 
hålkamerabygge och -fotografering.

–Het var imponerande ett imponerande stort lass med bilder som levererades till oss i februari. För att inte bli 
DbildtröttaD tog vi oss an en liten del i taget.

        Het visade sig vara ganska enkelt att plocka ut det urval V ungefär en tiondel V som skulle bli antingen antagna 
eller på något sätt belönade. xilka som skulle vara högst placerade var också rätt givet” sedan blev det svårare att 
bestämma e5akt hur toppmedal9erna skulle fördelas.

        
        xi tycker att den samling bilder som vi valt ut” inklusive alla antagna” skulle utgöra en dynamisk och intressant 

utställning V och vi hoppas att det kommer att jnnas mö9lighet att visa bilderna på det sättet någon gång.–



4E bidrag har blivit uttagna för visning



–wul ögonblick. Hessutom väldigt speciell stämning i den här bilden” som om den skulle vara tagen i studio (vilket den förstås inte är).–

Antagen: –Rönnbärshållning av stare– Ann-Marie Stålgren” Sundsvalls Fotoklubb



–Måsbilder är det rätt gott om” men den här stack ut ur mängden. Fint svartvitt 9obb.–

Antagen: –Jonglerande skrattmås– Ann-Marie Stålgren” Sundsvalls Fotoklubb



–Gn bild som är väldigt mycket nutid” när en upplevelse eller ett möte inte riktigt har ägt rum om den inte förevigas med en selje.–

Antagen: –2 Selje– Annica "esterlund A R SF ” Sundsvalls Fotoklubb



–üärligt färgstarkt porträtt där s9alen och trö9an matchar perfekt men ändå ser ut att höra hemma i två olika världar.–

Antagen: –xälklädd– Perthil Johansson” Pankeryds Fotoklubb



–xäldigt bra nutidsskildring.–

Antagen: –idolen– Pirgitta Kindberg Walmgren” Alingsås Fotoklubb



–!läd9en och känslan av gemenskap smittar av sig direktT–

Antagen: –Åkulele– P9örn "iklund” Sundsvalls Fotoklubb



–Gn oemotståndligt lugn bild med jn färgskala” stor rymd men som ändå känns nära tack vare formatet.–

Antagen: –Gkan– Prita Gdberg” üusums Fotoklubb



–xäl sammanhållet porträtt i en ögonblicksbild som kommande generationer också kommer att ha roligt åt.–

Antagen: –Ore generationer– Carina üedlund GR SF ” Skellefteå Fotoklubb



–Ovekan och kanske lite ängslan ryms i den här bilden där killarna vill vara vu5na men ser små ut” där de är placerade mitt i bilden.–

Antagen: –Steget in i vu5envärlden– Christer üägglund” Sundsvalls Fotoklubb



–−9” så härligt många kompositionselement att 9obba med N diagonaler” rundlar” bö9da lin9er och en röd 9ackaT PingoT–

Antagen: –Spindeln i nätet– Han Äilsson” ;måls Fotoklubb



–xackert” fridfullt och harmonisk. Pra val av bildformat.–

Antagen: –Wiren– Haniel Yterlid” Kidköpings Fotoklubb



–Gn bild som stack ut ur mängdenT wul med en fotograf som har haft en vision och förverkligat den på ett snyggt sätt.–

Antagen: –Målhets– Gva Svenberg” Alingsås Fotoklubb



–Som ett samtal på den stora slätten” i en bild med bra proportioner mellan himmel och 9ord.–

Antagen: –walahari– !ert K9ungberg” zstads Fotoklubb



–Gn hoppfull bild med gott om luft under vingarna.–

Antagen: –Packhumla– !udrun Äilsson” ;måls Fotoklubb



–Snygg och mäktig fågelskildring där man lockas av närstudera - och imponeras av - f9äderdräkten. Pra bakgrund.–

Antagen: –"hite tailed eagle– !öran Wersson” !ävle Fotoklubb



–Smakfull och pigg bild. Unte ofta man ser så här high-key-betonade naturfoton.–

Antagen: –Svamp i renlaven– !öran Wersson” !ävle Fotoklubb



–Fågeln i sig är 9u fantastisk - och så har du lyckats fånga hur den möter en ?uga. SnyggtT–

Antagen: –Oukanen och ?ugan– üolger MetÖger” Pildgruppen Wrisma - üallstahammar



–Storslagen naturbild trots udda beskärning.–

Antagen: –xid källan– Jan Forsmark” Sala Fotoklubb



–MäktigtT Pra att renodla vattenfallet på det här viset” och här passade det perfekt att lägga det i mitten av bilden.–

Antagen: –xattenfall– Jan Forsmark” Sala Fotoklubb



–üärliga toner” jn atmosfär och bra komposition.–

Antagen: –Undiska Snäppor– Jan Forsmark” Sala Fotoklubb



–K9uvt och drömskt med ett uns obehag. Sitter hon inte lite väl nära d9upet8–

Antagen: –Ånder ytan– Jarmo xäyrynen” Fotograjska Föreningen !öteborg



–Fint fångat i ?er lager” där spegeln ramar in en bild i bilden.–

Antagen: –WoIernap– walevi Mörsky” Fotoklubben Focus - /rebro



–Gn vackert målerisk känsla. Stämningsfullt.–

Antagen: –Rainy days– watarina üolmström” wungsbacka Fotoklubb



–üärligt vidvinkligt på gränsen till det abstrakta” med d9up trots att så mycket av bilden är yta.–

Antagen: –Formen– wenneth Modin” Gnskede Fotoklubb



–JättecharmigtT Man kan verkligen höra hur det låter och se hur ivriga de är.–

Antagen: –xi vill ha mat nuT– went Strömvall” !agnefs Fotoklubb



–−troligt spännande bild - vilket perspektiv” och så fotspåren...–

Antagen: –Möte– wlas !ustafson” Skara Fotoklubb



–Ånderbara färgtoner i den otroligt grajska bild - en resebild i mästarklass.–

Antagen: –Mot hemmet– wlas !ustafson” Skara Fotoklubb



–wul ögonblick som gissningsvis är så kort att ögat inte skulle hinna uppfatta det.–

Antagen: –üen tog sig vatten över huvet– wristina Griksson” wungsbacka Fotoklubb



–Snyggt l9us” som bidrar till att få stenen att kännas –stolt– och reslig.–

Antagen: –Skypa på é00-talet– Kars Aune” Fotograjska Föreningen !öteborg



–xäldigt spännande bild” som balanserar mellan abstrakt och föreställande.–

Antagen: –Movement in the ?ashlight– Kars-üåkan üansson A R SF ” zstads Fotoklubb



–wort och gott ett kraftfullt porträtt. Snygg gråskala och en lite avig beskärning som bidrar till kraftfullheten.–

Antagen: –Cuban FC P"– Kars-üåkan üansson A R SF ” zstads Fotoklubb



––Myrperspektivet– fungerar mycket bra till den här bilden. Snyggt med l9usprickarna i bakgrunden och intressant med de skarpa –knapparna– i marken.–

Antagen: –Myrans vy på g9ut9ärnslocket– Keif üellerstedt” Gnskede Fotoklubb



–Gn aktuell illustration av vem som får ta plats i stadsbilden.–

Antagen: –xM. Åtspark– Kennart "esterlund GR SF_s ” Sundsvalls Fotoklubb



–Fantastiskt vardagsporträtt” den här typen av bilder borde tas oftare. Ånderbart stillsamt uttryck i mannens ansikte.–

Antagen: –üARRz– MAOS wYKKSOU!” Pildgruppen Wrisma - üallstahammar



–Palanserat och mafjgt med kombinationen av d9upblå himmel och lågt stående sol.–

Antagen: –Maanskenskanoter– Mats Kundkvist” xarbergs Fotoklubb



–Fin stämning” det går lätt att tänka sig stämningen i denna situation. −ch man undrar 9u vad det är som dimper ner i vattnet8–

Antagen: –Wlums– Mia Alm1n” Folkare Fotoklubb



–xackert och nostalgiskt i klassisk tred9edelskomposition. Het evighetslånga sommarlovetT–

Antagen: –Oålamod– Mia Alm1n” Folkare Fotoklubb



–Förgrunden är pricken över i på denna bild” som nog hade varit bra även utan förgrund. Men vilken inramning” och på håll ser det som ett gap som öppnar sig...–

Antagen: –wronh9orten– Mikaela Friberg” Hentsply Whoto Club SIeden



–Mycket välg9ord porträtt-_modellbild. Pra tanke” snyggt genomfört.–

Antagen: –Around Ie go– Mikaela Friberg” Hentsply Whoto Club SIeden



–Gn jnt fångad gatubild där allt fokus ligger på den längtansfulla blicken hos den som inte jck någon glass.–

Antagen: –Uce ice baby– Äinni Andersson” Gnskede Fotoklubb



–Stillsamt och fartfyllt” vintrigt och varmt i samma bild. Fint frusen rörelse.–

Antagen: –xinterbäck– Watrik Äilsson” Sundsvalls Fotoklubb



–!er en känsla av naturens urkraft och mystik.–

Antagen: –Magic "aterfall– Weter Prolin A R SF ” Oidaholms Fotoklubb



–Untressant och välg9ort kollage med många detal9er att fästa blicken på. Palanserat men också med något skrämmande i sig.–

Antagen: –Recollectionq2– Weter Reichel GR SF_s ” !agnefs Fotoklubb



–Gn klassiskt spegelbildsbild” mycket välg9ord med elementen i förgrunden som kompletterar huvudmotivet.–

Antagen: –!renen– Sam Marklund GR SF_s ” Skellefteå Fotoklubb



–Fint samspel mellan den uppenbart bistra kylan och den varma färgen på tälten.–

Antagen: –wärv f9ällmorgon– Sam Marklund GR SF_s ” Skellefteå Fotoklubb



–wlassiskt snygg och harmonisk naturbild som tål att tittas länge på.–

Antagen: –Afton– Sam Marklund GR SF_s ” Skellefteå Fotoklubb



–Snyggt fångat ögonblick i en dynamisk komposition.–

Antagen: –Matning måsar– Stefan Falk” Alingsås Fotoklubb



–xackert l9us och härliga te5turer. Snygg redigering. Pra med trädet till höger.–

Antagen: –Hagern efter– Ohomas Gngström” Folkare Fotoklubb



–Rolig makrobild med –b9ussigt– mycket färg.–

Antagen: –üolabandola– Ohomas wupper” /sterlens Fotoklubb



–Fint fångad situation” som ser ut att vara hämtad ur deras vardag. Gn bild som rymmer ?era tänkbara berättelser.–

Antagen: –xem är han...– Oore Johansson GR SF ” Falköpings Fotoklubb



–HramatikT Spännande element som samspelar bra.–

Antagen: –Fåglarna– Oore Johansson GR SF ” Falköpings Fotoklubb



–üärliga färger och en effektiv användning av rälsen som inramning och vägledning i porträttet.–

Antagen: –Oåget kommer– Årban Rundblom GR SF_s ” Sundsvalls Fotoklubb



–Suggestivt och storslaget med svärtan i trädstammarna längst fram” som delar upp bildytan i en spännande oregelbundenhet.–

Antagen: –Rasta hund– Årban Rundblom GR SF_s ” Sundsvalls Fotoklubb



–Påde vacker och lite hotfull. Skönt dämpad färgskala.–

Antagen: –Flying birds– xeronica Forsberg” Ankarsrums Fotoklubb



Z0 bidrag har tilldelats Hiplom



–xilket uttryckT xilken personlighetT Het här är en bild som man blir glad av.–

Diplom: –Kappuggleungen– Alfred P9örklund” Mora Fotoklubb



––Gn liten del av Äorge– är titeln” samtidigt som bilden ger en känsla av att skildra ett närmast oändligt område. Gn bild som man vill titta länge på.–

Diplom: –Gn liten del av Äorge– Ann-Marie !enne” APF Fotoklubb - Åddevalla



–üelt obegripligt knäpp bild” som inte ger några ledtrådar” men som dejnitivt sätter igång fantasinT üurraT–

Diplom: –Spöke– Po Svensson” Pankeryds Fotoklubb



–Snyggt hantverk i tilt-shift-stil” en teknik som får staden att både se stor och liten ut på samma gång.–

Diplom: –U tiltshiftstil– Haniel Kindström” Oidaholms Fotoklubb



–Skönhet och vemod präglar denna bild. Allt sitter där det ska” med komposition” skärpa och bakgrund.–

Diplom: –xissen blomma– Glin O9ern'vist” Sundsvalls Fotoklubb



–üelt klart den bästa måsbilden bland alla bidrag. Snygg komposition” jna färgtoner och en perfekt genomförd panorering.–

Diplom: –xingslag– Gva Svenberg” Alingsås Fotoklubb



–Gn id1mässigt rätt enkel bild” som dock är svår att få till. üär stämmer allt perfekt” från den skarpa skon till den sköna rörelsen i överkroppen.–

Diplom: –Steget– !öran 3ebLhr GR SF_s ” Gnskede Fotoklubb



–Het är inte utan att man funderar över om den här kärleken lever vidare” det syns att ristningen har hängt med några år. Gnkelt och jnt.–

Diplom: –wärlek som Rostar– Jan xestlund” Folkare Fotoklubb



–Ånderbart porträtt med jna lin9er” få detal9er” stark komposition och den där fundersamma blicken. M9ukt och ömsint trots mycket svart.–

Diplom: –"ilmer– Oomas Svensson” /sterlens Fotoklubb



–xattenfall är ett relativt vanligt motiv” men det är sällan man ser det så bra skildrat som här. Gn skicklig efterbehandling har skapat en rätt ödesmättad stämning” 
som hämtat ur en saga.–

Diplom: –xårvatten..– Oommy Kie” Fotoföreningen F:labb - xännäs



4 bidrag har tilldelats Pronsmedal9



–Gn märklig bild” som ger associationer till abstrakt måleri. K9uset är perfekt för de dämpade” men ändå kontrasterande färgerna. Orots de tydliga skuggorna blir 
det lätt en känsla av tvådimensionalitet. Fascinerande.–

Bronsmedalj: –xilla Cavroisq interiör– Pengt Grikson” Pankeryds Fotoklubb



–Plicken sugs verkligen in mot den lilla (8) stenen i bakgrunden i den här välkomponerade bilden. Het är sköna” m9uka te5turer i klippan och ett jnt parti i förgrunden 
som gör att bilden håller ihop.–

Bronsmedalj: –Pohusklippor– !ÅÄÄAR AKMFGKHO” Gnskede Fotoklubb



–Gtt utsökt porträttB vackert som en målning av någon av Z600-talets mästare” både när det gäller l9ussättning och färgskala. wlassisktT–

Bronsmedalj: –Äell– waÖi Åshioda” Gnskede Fotoklubb



–Spindlar och spindelväv är ett klassiskt motiv” men 9ust den här bilden har vi inte sett tidigare. −troligt fascinerande att få se det där ägget spindelväven som 
förenar det med mamman så tydligt. Fint l9us och härliga detal9er.–

Bronsmedalj: –xaksam mamma– wristina Griksson” wungsbacka Fotoklubb



–Gtt av få bidrag som går åt det abstrakta hållet” snyggt avskalat” i ?era bemärkelser. Spännande för h9ärnan att få fylla i en hel del detal9er s9älv och leta efter 
betydelsen.–

Bronsmedalj: –Fading face– Marcus Kiedholm GR SF ” Fotoklubben wamera - Yngelholm



 bidrag har tilldelats Silvermedal9



–Gn härligt stöddig bild” med snygg komposition och effektiv användning av oskärpan i bakgrunden som lyfter fram motivet men ändå antyder ett sammanhang.–

Silvermedalj: –Ham i rött– üolger MetÖger” Pildgruppen Wrisma - üallstahammar



–Finstämt och stillsamt porträtt med ?era bilder i bilden. Oidlöst och harmonisk.–

Silvermedalj: –Järnvägs barn– wrister Andersson A R SF ” /sterlens Fotoklubb



–Gtt klassiskt motiv” som ytterst sällan skildras så här skickligt. Hen starkt grajska kompositionen och mycket begränsade tonskalan för tankarna till gatufotograj 
från mitten av förra seklet - vilket är ett mycket gott betygT–

Silvermedalj: –At Spira– Mats !rimfoot GR SF_b ” Umage !roup de Ku5



Z bidrag har tilldelats !uldmedal9



–Gn mycket välfört9änt guldmedal9 till denna bild som rymmer så många olika uttryck” samtidigt som den är lugn och behaglig. Gn intressant mil9ö” med jnt l9us 
och precis lagom mycket oskärpa på människorna runt paret. Äu heter bilden –Wassion–” men det skulle nog lika gärna kunna vara uppbrott vi ser. Gn bild med 

mycket berättandeT–

Guldmedalj: –Wassion– Mikaela Friberg” Hentsply Whoto Club SIeden



Oack till RSF s huvudsamarbetspartner


