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Jury

Rolf Segerstedt
Är utbildad fotograf och journalist och har arbetat 
på tidningar: DN, Land och Norran. Har fotografer-
at händelser och människor i jobbet och ägnat an-
nan fototid åt naturfotografering. Driver numera 
egen örma och säljer reportage och bilder, samt 
har producerat två bPcker. Han har vunnit priser 
fPr sina naturbilder, bland annat ett fPrstapris i 
en internationell önsk tävling med koppling till 
Liminkoviken, ett andrapris och två hederspriser 
i nordiska naturfototävlingen, NNCU, Nordic Na-
ture Choto Uontest och ett tredjepris i en eu-
ropeisk tävling fPr skogsbilder.

Daniel Nordgren
Naturfotograf och naturfotoguide från "meå. 
Främst inriktad på djur och fåglar och gärna inom 
länets gränser, allt från ugglor och Prnar till bäver 
och bjPrn. Har gett ut en bok och skriver en del 
kopplat till naturfoto också.



3 bidrag har blivit uttagna fPr visning



AEn berättarrPst kan fungera bättre än musikA

Antagen: AEn tidig morgon i augustiA Yrne Hansson, Gstads Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/88.mp4


AEtt bildspel som fPrsPker fånga samtidenA

Antagen: ACandemetooA Lars Yune, Fotograöska FPreningen wPteborg

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/81.mp4


ASpännande resa bland byggnadsverk och utsmyckningar m mA

Antagen: AHoM to buildA /ats wrimfoot ER SFIs , xmage wroup de Lu5

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/114.mp4


q bidrag har tilldelats Diplom



A/ycket snyggt bildspel. wlas i olika former bildar en symfoni i mjuka linjer och skiftande färg. /usiken stPttar också.A

Diplom: Awenom glasA Uecilia LindVvist, "meå Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/102.mp4


AYtt en safari är en koncentrerad naturupplevelse beskrivs bra i detta bildspel. Bi mPter deltagare och mängder av arter som ger Yfrikas ett rikt djurliv. Tra teknik.A

Diplom: ASafari in zanWaniaA Dick éåhlin, Tankeryds Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/100.mp4


AEn kul idK att fPlja ett par rPda by5or genom staden. Snabba bildvä5lingar och Pvergångar ger också en bra puls och fPr bildspelet framåt i en märkligt folktom 
stad.A

Diplom: ARPdA /ats ZyrP, "meå Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/109.mp4


AFrån en låg vinkel bland gräs och ormbunkar uppstår ett "niversum där till synes stjärnorna tar Pver, men det handlar om en speciell lysande larv, gloM Morm. En 
fascinerande insekt i Nya Åeeland, väl fångad i detta bildspel.A

Diplom: ANeM Åealand wloM éorms sparkling together Mith zhe starsA Roy Yndersen, EslPvs Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/84.mp4


AEn ösketur önt fångat i svartvitt med många åkningar in i dramatiska bilder då fångsten ska bärgas. /an undrar snart när och var den rosa muggen ska komma 
in i spelet och svaret sticker ut.A

Diplom: ARosa /uggA Öke Yndersson, "meå Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/112.mp4


3 bidrag har tilldelats Tronsmedalj



AHär fPrnimmer vi vårens skira grPnska genom drPmska macrobilder, ofta ackompanjerade av ett vackert ljus. Fint urval av bilder och passande musikval skapar 
ett behagligt bildspel fPr betraktaren att ta del av.A

Bronsmedalj: A/an kan plocka alla blommor, men man kan inte hindra BårenA Zatarina HolmstrPm Y R SF , Zungsbacka Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/86.mp4


ADet är lätt att bli fångad av re'e5ioner på vattenytan. Det är inte alltid kameran kan fånga det som Pgat ser. Här har fotografen bemästrat de fPrgängliga 
speglingarna. Tra teknik och bildredigering har gjort spelet till något e5tra.A

Bronsmedalj: ARipples xn Space Ynd zimeA ZaWi "shioda, Enskede Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/110.mp4


AEn färgrik loppis har fångats i svartvitt och det fungerar faktiskt. Zanske är det just det som gPr bildspelet e5tra intressant, det renodlar pryltorget och ger 
spännande porträtt. "tmärkt svartvit teknik, man Pnskar bara att det fanns lite autentiskt ljud från loppisen som ett bakgrundssorl.A

Bronsmedalj: ASuckarnas wång LoppisA Zrister Yndersson Y R SF , %sterlens Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/104.mp4


2 bidrag har tilldelats Silvermedalj



AYtt krypa nära i naturen fascinerar. Färger och former varierar och skapar en fPrundran som bildspelet illustrerar på ett utmärkt sätt. Fotografen visar upp en 
utmärkt teknik och har vårdat skärpan som ofta ligger helt rätt. Tra val av titel och en passande musik fPrstärker upplevelsen.A

Silvermedalj: ATiodesignA Ragnar Nyberg, wagnefs Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/115.mp4


ATildspelet bjuder på ön morgonstämning vid havsstranden i färg. wanska snart mPter vi de boende nära stranden. Nära öna porträtt i svartvitt avrundar bildspelet. 
Fin teknik hela vägen och väldigt nära porträtt med avslappnade ansikten. Tra genomfPrt bildspel där skiftet från färg till svartvitt är oväntat.A

Silvermedalj: AEn tidig morgon..A zommy Lie, FotofPreningen F labb - Bännäs

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/90.mp4


1 bidrag har tilldelats wuldmedalj



AEtt bildspel med en tydlig historia. Ett intressant urval av dokumentära bilder tar oss med på en resa genom en bygd i fPrändring. Balet av svartvitt samt årstiden 
i bilderna understryker känslan av Pdslighet och fPrfall. /usiken passar även den bra till bilderna.A

Guldmedalj: ADarkness is Uoming- the death of /almberget cityA /arina Ekberg, wällivare-/almbergets Fotoklubb

https://www.svenskfotografi.org/bildspel/20568/106.mp4


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.


