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RiksTemaFoto 2015/16 - tävlingsomgång 2. Tema
”SPÅR”
Resultat:
Alla deltagare, placering 1 – 3:
1. Tore Johansson, Skövde (Skara FK). Bildtitel: ”På spåret”.
Juryns motivering:
En bild som sticker ut på flera sätt…
Vi gillar den snåla färgskalan, de sköna linjerna som spårvagnsspåren tecknar
över den våta, blänkande asfalten. Vi tycker att bilden är otroligt väl fångad,
”mitt i steget”, och vi gillarrörelseoskärpan i kvinnans vänstra ben (höll på att
skriva bakben). Att bilden är hårt beskuren är som grädde på moset, mycket
välgörande. Skärpedjupet räcker precis till (det hade gärna fått vara en aning
större). Bilden skildrar både en stillhet och en rörelse, helt enkelt en vinnarbild..

2. Peter Jensen, Falun (Falu FK).
Bildtitel: ”Speed light at the bridge ”.
Juryns
:
En härligmotivering
bild med massor
av skärpa…
Bilden uppvisar en fin diagonal tecknad av
ljusspåren. Vi gillar strukturen i metallen
som framhävs av den sköna (höga)
kontrasten i bilden. Ett extra plus är svängen
på räcket som leder in blicken i bilden. Brons
sköna linjer, nitskallarna och inte minst
lampan är andra behagliga detaljer som
förstärker bilden och då har vi ännu inte
nämnt skärpedjupet som räcker till hela
bilden. En jättebra bild.

3. Per Birger Olsson, Viken (FK Kamera).
Bildtitel: ”En timme”.
Juryns motivering:
En annorlunda skildring av en timme…
Vi gillar de störtande linjerna som träden bildar in emot centrum av bilden. Det finns två fokuspunkter i denna
bild, dels mitten och dels nordstjärnan som är centrum för alla de cirkelformade spår stjärnorna lämnar efter sig i
denna bild. Bilden ger nästan en grafisk känsla på grund av att träden i princip är svarta mot den gråblå himlen.
Mycket skönt ljus dom troligen beror på att molnen agerade reflexskärm åt
månljuset (tror vi).

Resultat: Utvalda bilder för ”Visning A” (bokstavsordning):
Leif Arvidsson, Mullsjö (Bankeryds FK). Bildtitel:”Rondellen”

Lars-Erik Boberg, Falun (Falu FK). Bildtitel: ”Jetplan spårar”

Monica Engstrand, Norrahammar (Bankeryds FK). Bildtitel: ”I musikens spår”

Carl-Axel Hafström, Karlsborg (FK Karlsborg). Bildtitel ”Fönsterskrapning”

Peter Jensen, Falun (Falu FK). Bildtitel ”Just a nother day at the office”

Vivan Johansson, Umeå (Umeå FK). Bildtitel ”Ormens väg”

Staffan Jönsson (Skara FK). Bildtitel ”Spår 3”

Benny Larsson, Arboga (FK Focus). Bildtitel ”Duggregn”

Mats Persson, Jönköping (Bankeryds FK). Bildtitel ”Snabbspår”

Leif Öyen, Falun (Falu FK). Bildtitel: ”Blue Tracks”

Resultat: Utvalda bilder för ”Visning B” (bokstavsordning):
Camilla Ekendal, Henån (ABF FK Uddevalla). Bildtitel ”3 eller 4”

Monica Engstrand, Norrahammar (Bankeryds FK). Bildtitel: ”På rätt spår”

Suzanne Essgärde Tornstierna, Skara
(Skara FK). Bildtitel ”Tumavtryck”

Mats Gustafson, Stenstorp (Skara FK). Bildtitel ”Vinter”

Mats Gustafson, Stenstorp (Skara FK).
Bildtitel ”Tåg”

Carl-Axel Hafström, Karlsborg (FK Karlsborg). Bildtitel ”Serpentinspår”

Leif Liss, Falun (Falu FK). Bildtitel ”Allé”

Bengt Nilsson, Umeå (Umeå FK). Bildtitel ”Spår av spår”

Urban Rundblad, Sundsvall (Sundsvalls FK).
Bildtitel ”Nysnö”

Barbro Strömblad, Öckerö. Bildtitel: Avbrutet spår

Resultat lagtävlingen:
I lagtävlingen räknas den sammanlagda poängen för de tre bästa bilderna från tre lagmedlemmar.
I den här tävlingsomgången delade Falu FK och Skara FK på förstplatsen med 18 poäng med
Bankeryds FK på tredje plats med 12 poäng.

Ställning i totaltävlingen efter den andra omgången:
1. Peter Jensen, Falun (Falu FK) – 28 poäng
2. Rune Johansson, Umeå (Umeå FK) – 12 poäng
2. Björn Wiksten, Söderhamn (Söderhamns Kameraklubb) – 12 poäng
2. Tore Johansson, Skara (Skara FK) – 12 poäng
5. Per Birger Olsson, Viken (FK Kamera) – 10 poäng
5. Rune Johansson, Umeå (Umeå FK), 10 poäng
5. Benny Larsson, Arboga (FK Focus) – 10 poäng
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