
Höstfält 2021 – Enstaka 
 

Bedömt av Anders Sundberg och Anna-Karin Johansson i Mariestads Fotoklubb. 

 

Placering Klubb Fotograf Bild Kommentar 

1 Skara FK Clas Gustafson Ekedalen Solklar vinnare hos oss. 
Renodlat med få bildelement 
och färger. Vattnet med sin 
mjuka rörelseoskärpa står i fin 
kontrast till den knivskarpa 
trädstammen med sitt röda 
lönnlöv. 

2 Skara FK Staffan Jönsson Grön höst Ett sagolandskap, mjuka gröna 
stenar i en välkomponerad bild 
med fin djupverkan. 

3 Skara FK Clas Gustafson Skog En målerisk bild med ett något 
dormt uttryck. Det händer inte 
mycket men vi upplever bilden 
vilsam att betrakta. 

4 Skara FK Jesper 
Eggertsen 

Varnhemsbacken Varma fina färger som tilltalar 
oss. Fotografen har fångat 
känslan av bäckens vatten 
perfekt med sitt val av slutartid.  

5 Stenstorps FK Åsa Skoglund Utan titel (D1) Vacker och välkomponerad 
miljöbild på rödvit flugsvamp. 
Hoppas att det inte är 
fotografen som tagit en tugga. 

6 Falköpings FK Bertil Sterner Mörka skogen till 
höger 

Väldigt estetiskt tilltalande. Bra 
komponerat. Kanske kunde man 
tonat ner bakgrunden 
ytterligare något. 

7 Tidaholms FK Camilla Frick Inramad utsikt En klassiker. Bra fångat men 
kanske kunde fotografen jobbat 
lite mer med fallande linjer och 
diagonaler i efterbehandlingen. 

8 Götene FK Peter Egonsson Utryckning Bra komponerat och fin 
bildbehandling. Kanske kitsch, 
men ändå lite kul. 

9 Skara FK Lena Gustafson Stamställe Skirt ljus och vackra färger. Men 
man kunde arbetat mer med 
kompositionen för att ge mer 
djup åt bilden. 

10 Götene FK Titti Yttersjö Utan titel (D1) Snygga färger och exponering. Vi 
upplever bilden som lite rörig. 



Ett ännu kortare skärpedjup 
hade kanske gjort susen? 

11 Lidköpings FK Rose-Marie 
Gustavsson 

Utan titel (D1) En statisk bild full med 
geometriska former och linjer. 
Men vi saknar pricken över i:et. 

12 Vara FK Bert-Åke 
Johansson 

Detvarbättreförr Här finns potential. Vi upplever 
ett fint djup och intressant 
innehåll i den nedre delen av 
bilden. Vi hade gärna beskurit 
bilden längs hanbjälken. 

13 Vara FK Jan Johansson Forsen Här tycker vi det är både för 
mycket och för lite. Vi upplever 
att våra blickar flackar mellan 
båten och forsen. Det blir som 
en tvådelad bild. 

14 Skara FK Lena Gustafson Traktor Rolig bild men en 
avfotografering av en annan 
konstnärs verk. 

15 Stenstorps FK Stella Lönner Uppstickare Bra val av bildvinkel men vi störs 
av de suddiga maskrosbladen i 
förgrunden. 

 


