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Utmaningar i uppdraget och urvalet
Det här är första gången jag bedömer andras bilder på det här sättet så det var en rolig utmaning.
Jag har bedömt bilderna precis som jag alltid gör när jag tar bilder som pressfotograf. En bra bild
ska beröra mig på något sätt väcka en känsla hos mig det tycker jag är viktigast med en bra bild.
Först började jag kika igenom alla bilderna lite snabbt och såg vad jag hade att jobba med. Sedan lät
jag det vara några dagar och tänkte vilka bilder kom jag ihåg och varför. Det var dem bilderna jag
plockade ut för plats 1-3. De diplomerade bilderna gjorde jag på samma sätt men de hade inte de
lilla extra och stod inte ut lika mycket som de andra.

Bilder uttagna till visning
”Kaptenen” Tommy Lie, F´labb
Ett fint porträtt som är taget i miljön med många detaljer som ger liv till bilden och berättar att de är
på en båt .
”Nysnö” Mats Kyrö, Umeå FK
Ljuset i denna bild ger verkligen liv till hela bilden och skapar en snygg kontrast mellan de varma
och den kalla snön .
”Grönsiska” Åke Andersson, Umeå FK
En bild som verkligen som sätter fågeln i fokus och berättar vad som är viktigt i bilden. Roligt
också med ögonkontakt.
”Leopard” Åke Andersson, Umeå FK
En intressat förgrund ger ett fint djup till denna bild och att solen lyser upp leoparden och
framhäver den .
”Skägg” Anders Johansson, Umeå FK
Ett fint mjukt ljus i denna bild som sätter mannen i fokus och gör att den kommer fram från
bakgrunden. Blicken rakt in i kameran ger också en fin kontakt och närvaro.
”Haukland” Roger Jonsson, F´labb
Den vita snösträngen till höger leder blicken in i bilden och det mjuka ljuset ger en dramatik med
svarta bergen.
”I Bubblan” Tord Eriksson, Umeå FK
Rolig bild som väcker mitt intresse och vill veta mer om den som står bakom kameran .Ett
annorlunda självporträtt som verkligen sticker ut.
”Dick Macks Pub” Carina Hedlund, Skellefteå FK
Häftig bild som säger så mycket mer. Är inte bara en man som spelar gittarr utan kvinnan i
bakgrunden lyfter bilden och gör den ännu mer spännande. Roligt också att ta med mycket av
miljön runt om så man får en riktig pubkänsla med stolen bland annat.

”Lördag Kväll” Carina Hedlund, Skellefteå FK
Spännande bild som väcker tankar om denna kvinna om vart hon är på väg och vad hon ska göra.

Diplomerade Bilder
”Saknad” Agneta Hansson, Skellefteå FK
Blir sorgsen så fort man ser denna bild. Fint förgrund med gravarna som leder blicken mot mannen.
Hans nerböjda huvud och blick gör det ännu tydligare.
”Fläckig Hyena” Åke Andersson, Umeå FK
Ett väldigt fint fångat ögonblick som är fångad precis i rät tid. Hyenan ser så glad ut nästan som den
ler och det fina morgonljuset ger fint blänk i ögonen.
”Varese” Anders Johansson, Umeå FK
Den här bilden väckte genast mitt intreese. Fotbollen som ligger där får tankarna att han väntar på
någon som de ska spela boll med.

Vinnare
3:e plats: ”Ensam” Mats Kyrö, Umeå FK
En bra komponerad bild som väcker en stark känsla av ensamhet hos mig. Den lilla människan i den
stora vilda naturen.
2:a plats: ”Dansa Med Mig” Carina Hedlund, Skellefteå FK
Ett roligt fångat ögonblick med många intressanta detaljer som väcker min nyfikenhet. De som står
bakom mannen i fokus är det hans gamla familj de ser inte så glada ut trots skylten.
1:a plats: ”Nära” Eva Liedgren, Umeå FK
En Lappuggla som flyger .Den här bilden är underbar och skärpan i ögat och ljuset som framhäver
fjädrarna gör den till en kanonbild. Roligt också att man kommer på samma höjd som fågeln ofta
brukar de vara tagna mer underifrån därför sticker denna bild ut.

