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Jury

Hanna Gillén
Hanna Gillén är lärare på Liljaskolan i Vännäs i bla 
foto och digitalt skapande. Hanna brinner för allt 
visuellt skapande och på fritiden tycker hon om 
att uppleva äventyr, musik, foto och laga mat.

Hanna From, Madelene Jonsson, och Pawanrat 
Kuranee
Elever på Samhällsprogrammet åk 3.

            Hanna From går på samhällsveten-
skapliga programmet på Liljaskola. På fritiden 
brukar hon läsa, skriva, och hålla på med jakt och 
hundar. Efter studenten ska Hanna läsa vidare 
på universitetet, och till hösten ska hon gå det 
tekniska-naturvetenskapliga basåret.

            Pawanrat Kuranee pluggar på samhällsveten-
skapsprogrammet på Liljaskolan. På fritiden gillar 
hon att lyssna på musik och dansa. I framtiden så 
vill hon bli psykolog.

            Madelene Jonsson student på Liljaskolan. 
Gillar att vara ute i naturen, träna och lyssna på 
musik. I framtiden vill Madelene bli maskinförare.



10 bidrag har blivit uttagna för visning



Antagen: "Tärndans" Bengt-Åke Öhgren, Tidaholms Fotoklubb



Antagen: "Skarpudden" Fredrik Persson, Uppsala FotograAska Sällskap



Antagen: "Ylgarve" Håkan Fredén, Cstads Fotoklubb



Antagen: "Hästar" Karin Oronholt, Falköpings Fotoklubb



Antagen: "KY/S, ett möte mellan två klubbars fotbollsfans" Krister Kleréus, Fotoklubben Yvtrycket



Antagen: "Yrchitecture vs nature" Marcus Liedholm ER SFÄs , Fotoklubben Kamera - øngelholm



Antagen: "Höstfjäll" Sam Marklund ER SFÄs , Skellefteå Fotoklubb



Antagen: "Skillinge varv" Steen StavnshDj, Österlens Fotoklubb



Antagen: "Silo 5" Stefan Falk, Ylingsås Fotoklubb



Antagen: "Skimmer" Åsa Molander, Varbergs Fotoklubb



10 bidrag har tilldelats !iplom



"!jup och kontraster bildar en spännande helhetW"

Diplom: "!ovrefjell" Ynnica qesterlund Y R SF , Sundsvalls Fotoklubb



"!römskt och stilla. Fotografen har fångat stunden ypperligt."

Diplom: "Vandringar vid vatten" Ynnika Öhman, Skellefteå Fotoklubb



"En nutidanalys i bild. Fängslande och underhållande."

Diplom: "Smartfån" Björn Björnson ER SF , Fotoklubben Yvtrycket



"Tilltalande färger och motiv med ett inbjudande bildutsnitt."

Diplom: "Livsäterån, Funäsdalen" Brittmari qiklander, Ljusdals Fotoklubb



"En fångad stund, en doft en känsla. Bilderna bildar en helhet där varje del är viktig för berättelsen."

Diplom: "Vid sjön" Elin TjernNvist, Sundsvalls Fotoklubb



"Spännande motiv där färgerna förtrollar. Vi får följa med på ett äventyr på ett tryggt avstånd."

Diplom: "!esert ambience" Iwona Owian, Helsingborgs Fotoklubb



"Kontrasterna skapar en spänning och ljuset leder oss vidare genom kollektionen på ett ypperligt sätt."

Diplom: "Lyskväll" Lars Hägglund, Ljusdals Fotoklubb



"Intressant och fantasifulltW !et känns verkligen som att mannen Askar med sina vänner fåglarna. Oharmigt och snyggt på samma gång."

Diplom: "strandAskare" Mats Lundkvist, Varbergs Fotoklubb



"Yctionfyllda foton med häftiga vinklar som gör att betraktaren hamnar mitt i händelsen."

Diplom: "Fiskelycka" Tore Johansson ER SF , Falköpings Fotoklubb



"Magiskt och förtrollande. FotograAerna väcker nyAkenhet och tankar om en drömsk plats."

Diplom: "Vattenfall i Kroatien" Ulf Sundgren, Bollnäs Fotoklubb



3 bidrag har tilldelats Bronsmedalj



"I en tid där klimatfrågan ständigt är aktuell väcker denna kollektion tankar om framtid och om dessa djurs överlevnad. Härliga fotograAer med samhörighet i 
linjer och bildutsnitt."

Bronsmedalj: "/n the Ice" Boel &ilsson, FotograAska Föreningen Göteborg



"Inbjudande bilder som berättar en deltagande historia där bildutsnitt och färg skapar en harmonisk helhet."

Bronsmedalj: "Valletorp" Leif Yrvidsson, Bankeryds Fotoklubb



"Vackra : kontrastrika bilder som inger en känsla av sommar och frihet."

Bronsmedalj: "/range natur" /lle Robin ER SF , Stockholms Fotoklubb



2 bidrag har tilldelats Silvermedalj



"Berättande fotograAer där det syns vilket arbete som lags ner i bilderna där de har lyckats framkalla fantastiskt ljus och balans i varje foto"

Silvermedalj: "Solnedgång" Jarmo Väyrynen, FotograAska Föreningen Göteborg



"Vackra sammanhängande bilder med iögonfallande linjer och underbara varma toner"

Silvermedalj: "Höstfärger" Jens Holmeros, YBF Fotoklubb - Uddevalla



1 bidrag har tilldelats Guldmedalj



"En fantastisk visuell berättelse som väcker nyAkenhet och frågor. Bildutsnitten låter betraktaren komma nära och färgerna förstärker berättelsen ytterligare. En 
kollektion som både berättar och berör."

Guldmedalj: "Y man, a horse and  an ocean" Irina Johansson, Stockholms Fotoklubb



zack till RSF:s samarbetspartners som bidragit med presentkort till pristagarna

UEéE är RSF:s huvudsamarbetspartner. Cå ceMe.se kan du skapa 
dina egna fotobPcker med egen bild och egen te5t. Du kan även 
framkalla dina digitala bilder och skapa personliga fotopresenter 
med dina egna bilder på. Som RSF-medlem får du 20  rabatt på alla 
bildprodukter på ceMe.se, och specialpriser på bildprodukter som är 
avsedda att användas på utställningar.

/edlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. E5tra 
fPrmånligt fPr barn- och ungdomsverksamhet.




