
Riksfotoutställningen 2020 
Sektion U - ungdom

44 bidrag insända.

© RSF och respektive fotograf



Jury

Ingemar Severmyr
Jag började fotografera när jag var i 20-årsåldern, 
där människor var mitt största intresse. Nu är jag 
67, så jag har hållit på ett antal år. De sista 10-15 
åren har jag mer gått över till 25 bilder i sekunden 
- det vill säga rörliga bilder. Jag har fortfarande 
människor som mitt intresse, där jag dokumenter-
ar intressanta personer som har något att förmed-
la till andra.

Mia Westlund
Jag är något av en multikonstnär, tror jag man 
brukar säga. Jag skulle ha spelat harpa för er på 
Riksfototräffen om den blivit av (nu får ni förestäl-
la er det istället, eller gå in på Spotify och söka 
upp Miriavyn. Jag har förresten hört att den skulle 
passa väldigt bra som bildspelsmusik.) Förutom 
det skriver jag romaner, "lmar, och målar tavlor. 
Det är framförallt i det mitt bildseende utvecklats, 
och det är det som legat till grund för mitt jur-
yarbete (samt hårdträning i att välja ut de snyg-
gaste av hundratals bilder på mig själv att använ-
da till skivomslag och hemsidor...) Jag fotar mest 
natur och mig själv med mina harpor (till omslag 
som sagt), samt sådant jag kan ha nytta av i må-
leriet.

HDet vi gått på när vi valt ut bilderna i tävlingen har varit intryck - vad säger bilden oss, vilken känsla inger den. ?ur 
väl har valet av motiv fångats, hur tilltalar oss kompositionen8 Samt om tekniken har utnyttjats på ett sätt som 
tillför bilden värde.H



E bidrag har blivit uttagna för visning



HLn vinterbild i mjuka pastellfärger, en vid himmel, trädlinje i horisonten och ett träd i förgrunden, med vidsträckta snöfält däremellan. Ainjer i snö och himmel och 
grenar leder in blicken i bilden. Ln väldigt lyckad vinterbild.H

Antagen: HMorgon på myrenH Blfred Tjörklund, Mora Fotoklubb



HÖvå stenrösen med solen som strålar mellan dem. Ltt mjukt, varmt ljus klär de kalla stenarna och får grässtråna att glöda. Fin balansakt, med tyngd och lätthet.H

Antagen: HVlands StentornH Lrik Ryman, Åärnamo Fotoklubb



HLn fyr på en udde som speglas i vatten, med stjärnstreck över himlen. Svala färger i stilrena linjer.H

Antagen: HFyrens StjärnspårH Lrik Ryman, Åärnamo Fotoklubb



HLn droppe som drar sig ned mellan två gröna barr mot en blå bakgrund. Fint fokus på droppen, "n balans och en rörelse nedåt som gör att det händer något i 
bilden.H

Antagen: HDropparH Lster Pberg, Ajusdals Fotoklubb



HLn grå bild med stadshus längs horisonten, med gräsfält med ett träd i mellangrund och en väg som leder mot staden med en skatare som går bort från fotografen. 
Ln dyster känsla, men skatarens utsträckta hand inger ändå en gnutta hopp.H

Antagen: HNedlagd zygplatsH Johannes Nordebo, Umeå Fotoklubb



HLtt barn som spontant sträcker sig upp mot fotografen, en bra ögonblicksbild.H

Antagen: HKaparaGGiH Olaudia WrGebielska, Ajusdals Fotoklubb



HDiffust mörker med en gestalt som rastar sitt husdjur. Bndas ångest och depression, en hotfull bild i sin stillhet.H

Antagen: HWåendes på vägenH Aeia Lkendal, Oinna Fotoklubb



HLtt pussande par i vild utstyrsel, på en bänk med taggiga, outslagna rosor mot en vägg i bakgrunden. Fin bild av ömma känslor i en risig och hård värld.H

Antagen: HWotlands Öomtefar Ich MorH Marcus xesterberg, Mora Fotoklubb



5 bidrag har tilldelats Diplom



HMora tågstation, en perrong som sträcker sig mot fjärran tillsammans med ett stillastående tåg. Ltt "nt linjespel, med bra ljus, rena och röriga ytor blandas i en 
"n balans. Det är mycket rörelse i en stillastående scen, för tankarna till ett folktomt Sverige i väntan på, redo att börja rulla igen.H

Diplom: HMoratågstationH Blfred Tjörklund, Mora Fotoklubb



HLtt lodjur som tittar upp mot kameran, fokus på det centrerade ansiktet. Äntensiv ögonkontakt i en skön färgskala, med tydlig kontrast på ansiktspartiet. Aodjurets 
intention ligger dold i blicken.H

Diplom: HWolden LyesH Bngela Jillings, Ajusdals Fotoklubb



HSolen gömd i en röd färgskala bakom en oskarp horisontlinje av svarta träd, som speglas i skarp kontrast i en kula som placerats på en isbelagd sjö. Åasstrån sticker 
upp mellan kulan och landskapet bakom. Oulan visar en upp-och-nedvänd värld, skild från verkligheten längre bort, på samma sätt som sociala medier kan spegla 

den värld vi lever i.H

Diplom: HWlas SfärenH Lrik Ryman, Åärnamo Fotoklubb



HLn fotostudio med en kostymklädd, osynlig person, och en kamera som hålls av två handskklädda händer, även fotografen osynlig. Oalla, blå toner, kontrastverkan 
mellan svart och vitt. Modern studio, men motivet har en antik anstrykning. Ln rolig tanke, för tankarna till WDKR, anonymiteten som skyddas, men också sociala 

medier, den mängd foton som läggs ut men som ändå döljer personen bakom och framför kameran.H

Diplom: HDen osynlige mannenH Saga Blmström, Ajusdals Fotoklubb



HLn droppe på ett barr, i ett "nt ljusspel av varma toner. Fokus ligger på droppen, och bakgrunden är skönt diffus och tonar ut i ett svart djup. Ln tilltalande färgskala 
som skänker positivitet och lugn.H

Diplom: HDroppeH Öilda Pkerman, Ajusdals Fotoklubb



2 bidrag har tilldelats Tronsmedalj



HLn orre i ett gyllene ljus, med krispigt gnistrande kvistar i förgrunden. Ln skimrande diffus bakgrund som en moln av ångor framträder mot. Åäcker förväntan 
och varm positivitet, en carpediem-känsla i gryningstimman. Ln tusenårig kamp här avbildad i majestätisk stillhet.H

Bronsmedalj: HSpelande orreH Blfred Tjörklund, Mora Fotoklubb



HLn brygga och utplacerade pålar speglas i en sjö med en färgsprakande soluppgång. Fint linjespel med pålarna och bryggan gör hela bilden, i "n balans mellan 
vassruggar och trädklädda uddar.H

Bronsmedalj: HSoluppgångens magiska ljusH Lrik Ryman, Åärnamo Fotoklubb



1 bidrag har tilldelats Silvermedalj



HLtt vitt hundhuvud, begränsat till ögonpartiet, med en glödande röd omgivning som speglas i ögat. Fint fokus på det närmaste ögat och pälsen runt det, med 
svala blå toner som kontrast mot den varma omgivningen. Ln mycket bra tagen hundbild i en "n komposition med en blick som inger lugn och förväntan.H

Silvermedalj: HDinoH Öilda Pkerman, Ajusdals Fotoklubb



1 bidrag har tilldelats Wuldmedalj



HLtt fönster i sliten miljö fotat inifrån, där en person på utsidan trycker handen mot rutan. Svartvit komposition med bra fokus och e:ponering. Åäcker tankar kring 
utanförskap, men är det bättre på insidan8 r personen ett hot eller en vän8 Ln bild som ligger i tiden, men som samtidigt är tidlös. Ln fotograf som tänkt till och 

skapat en bild som väcker diskussion och känslor.H

Guldmedalj: HAet me inH Olaudia WrGebielska, Ajusdals Fotoklubb
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