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Warning: Missing argument 3 for logg(), called in /home/u/u1402934/www/DFK_tavling/start_jury_enkel_v_kollektion_mysqli.php on line 13 and
defined in /home/u/u1402934/www/DFK_tavling/logg.php on line 2

Warning: Missing argument 4 for logg(), called in /home/u/u1402934/www/DFK_tavling/start_jury_enkel_v_kollektion_mysqli.php on line 13 and
defined in /home/u/u1402934/www/DFK_tavling/logg.php on line 2

Tävling KM-5 Maj 2020 Klass Printar Motto Monokrom
Innehåller: 20 enskilda bilder Printar.
Sätt poäng en gång i taget.
20 % av bilderna skall poängsättas. Innebär att 4 enskilda bilder ska poängsättas nu.

Du ska dela ut 16 14 13 12 poäng.
Du har satt 16 14 13 12 poäng 16 Hedersomnämnanden

Se till att "Du har satt" överensstämmer med "Du ska dela ut"
Du kan INTE sätta lika poäng för två eller fler bilder!
<- LOGGA UT

Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: Bergsvy
Filreferens: 3866 Bild nummer: 1 
16  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Storslagen bild. Ljuset, kontrasterna, gyllene sni�et, perspek�vet och vidvinkeln. Bra val av format. Väl fångat. Fin print! Något för grön i
tonen enligt min smak, hade kanske varit fin också i en något varmare ton.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: KM5_MatsLonngren_Fonster
Filreferens: 3833 Bild nummer: 2 
14  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Gillar a� husen fyller ut hela ytan; den är kaxig, påträngande och tar för sig, den ber inte om ursäkt för sig. Skulle vara snygg i rik�gt stort
format. Plus för fin print!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: Varanger
Filreferens: 3877 Bild nummer: 3 
13  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Fin balans i färgtonen. Krämig. Det är svårt a� få �ll en nästan helt vit bild på e� snyggt sä� men fotografen har lyckats. Avskalat och rent.
Fint gyllene sni�. Val av format, a� den är stående, är smart - de flesta hade nog valt e� liggande format. Fin print!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: KM5_MatsLonngren_Vantaniregn
Filreferens: 3832 Bild nummer: 4 
12  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->
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Fint sam�dsporträ�ering. Filmisk, nästan lite obehaglig och ho�ull. Vem är personen i förgrunden? Man kan nästan känna fukten och kylan
som tränger sig in under kläderna. Fint med ljuskäglan som definierar paraplymänniskan. Lite Roy Andersson över det hela.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: Vante_edit
Filreferens: 3901 Bild nummer: 5 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Ömsint på något sä� i sin melankoli och ensamhet. Hade gärna se� a� den varit fotograferad från en annan vinkel eller med något �ll
element i, den blir lite för pla�.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: Olikt_edit
Filreferens: 3900 Bild nummer: 6 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Annorlunda. För tankarna mer åt e� träsni� eller etsning, särskilt ihop med strukturen i papperet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: Brygga
Filreferens: 3899 Bild nummer: 7 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Vacker i sin minimalism. Grafiskt väldigt snygg, drar lite åt arkitekturfotografi. Välkomponerad men hade gärna se� a� överkanten på
bryggan var horisontell.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: Skenet bedrar
Filreferens: 3890 Bild nummer: 8 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Vackert personporträ�. Direkt. Perspek�vet gör a� hon får pondus och grace. Personlig men inte privat. Integritet! Jag nästan hör hennes
röst och känner hur hon do�ar. Hon är självklar, inget annat behövs. Plus för a� den gjorts i mörkrum och har ramen kvar. Lite för blek,
hade gärna se� aningens mer kontrast/svärta och klarhet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: Sommardrömmar
Filreferens: 3891 Bild nummer: 9 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Välkomponerad med djupet och gyllene sni�et. Dock väcker den inga direkta tankar, frågor eller känslor hos mig; den är e� faktum och det
stannar där. I min smak för blå, den hade vunnit på mindre mä�nad i det blå men sam�digt behålla det kall
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: Hamnkapten
Filreferens: 3874 Bild nummer: 10 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Gillar kontrasterna och spontaniteten. Härlig energi. Plus för ramen! Kanske aningens för igenbeckad just för printen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: underandabove
Filreferens: 3830 Bild nummer: 11 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Sagolik. Klokt val a� använda sig av den brutna va�enytan. Är inte jä�eförtjust i färgtonen. Oklart om formatet är det bästa valet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: KM5_MatsLonngren_Festenarover
Filreferens: 3831 Bild nummer: 12 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Fin komposi�on och kul med kontrasten mellan det hårda och det mjuka. Hade nog varit intressant med en vidvinkel på denna. Dock lite för
ospontan i min smak, känns lite arrangerad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: parenting
Filreferens: 3829 Bild nummer: 13 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Ögonkontakten mellan fotografen och den vuxna hästen är vacker. Närheten hästarna emellan och �lliten �ll fotografen. Det finns en
in�mitet. Vackra färger; en perfekt balans mellan sepia och magenta, kyla/värme, passar verkligen mo�vet. Hade kanske velat ha aningens
mer av dem i vänster- och överkant. Kanske a� det kvadra�ska formatet inte är det bästa valet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: Relatives
Filreferens: 3828 Bild nummer: 14 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Kul bild med energi och liv! Väl fångat och bra perspek�v. Tror a� den hade gjort sig bra också på ma� papper och i större format.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större Titel: KM5_YlvaLilliemarck_Ensam i toppen
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format i egen flik! Filreferens: 3821 Bild nummer: 15 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Vackert ljus, dimman och den ensamma fågeln högst upp. Hade gärna se� a� trädet var mer �ll höger i bild.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: KM5_YlvaLilliemarck_Jollar
Filreferens: 3820 Bild nummer: 16 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Drama�sk och vacker bild. Hade nog varit intressant i e� vidare format också.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: KM5_YlvaLilliemarck_Draken
Filreferens: 3819 Bild nummer: 17 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Snygg print, välbalanserad i färgerna, klarhet och kontrast. Skulle nog göra sig bra i rik�gt stort format.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik! Titel: KM5_BirgitBodlund_SVGamlastan

Filreferens: 3792 Bild nummer: 18 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Vacker stockholmsbild som känns �dlös. Fin print och fint format. Men jag har se� den förut, jag blir inte överraskad av något i bilden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik! Titel: KM5_BirgitBodlund_SVBogesund

Filreferens: 3794 Bild nummer: 19 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

Vacker landskapsbild, �dlös och fint format som passar mo�vet. Tänker lite på Astrid Lindgren. Hade gärna se� mer kontraster/mer svärta i
skuggorna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klicka på bilden för att se den i större
format i egen flik!

Titel: KM5_BirgitBodlund_SVPortugal
Filreferens: 3793 Bild nummer: 20 
H  Poäng alternativt hedersomnämnd bild H

Eventuella hedersomnämnda bilder ligger direkt efter poängsatta bilder! 
Spara ditt poängval och skriv ditt omdöme ->

O�ppad bild. Vackert med båtarna i dimslöjan på va�net. Har svårt a� få ihop för- och bakgrund. Intressant på så sä� men väcker inga
direkta frågor eller känslor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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