
Höstfält 2021 – Kollektion 
 

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

 

Placering Klubb Fotograf Bild Kommentar 

1 Skara FK Lena Gustafson Spegling Vackert sammanhållen 
kollektion i varma höstfärger. 
Bilderna är lika men varierar 
ändå och varje bild tillför något i 
kollektionen. Synd att bild 1 och 
3 är olika i höjd. 

2 Skara FK Staffan Jönsson Höst Fräcka bildvinklar som ger en 
häftig djupverkan. Bild 1 gör att 
kollektionen spretar en aning för 
oss. 

3 Falköpings FK Bertil Sterner I lampans sken Väl utförd stilstudie i 
ormbunksblad. Bild 1 sticker ut 
något med sin gröna färg, hade 
kanske passat bättre som 
mittbild. 

4 Skara FK Jesper 
Eggertsen 

Brusande bäck Fin kollektion av en bäck om 
hösten. Vi saknar det där lilla 
extra. Bild 1 och 3 tycker vi är 
lite för lika. 

5 Götene FK Peter Egonsson Vedermödor Välexponerat och vackert ljus. 
Bild 3 är bäst. Bild 2 hade vi 
gärna bytt ut, förslagsvis en 
närbild på ved. Det hade hållit 
ihop kollektionen bättre. 

6 Götene FK Titti Yttersjö Utan titel Fina närbilder på svampar. Bild 1 
och 3 hänger samman fint. Bild 2 
håller inte samma klass. 

7 Stenstorps FK Saranda Huskaj Svamp Läckert ljus och bra val av 
bildvinklar. Tyvärr brister det 
ganska mycket i teknisk kvalitet 
(oskärpa och artifakter). 

8 Lidköpings FK Per Albinsson Utan titel Färggranna höstlöv. Bilden med 
bänken gör att kollektionen 
spretar.  

9 Lidköpings FK Lars Sjöström Utan titel Här tycker vi att bild 3 är den 
bättre i kollektionen. Bild 1 och 
2 är för lika. Vi känner att bild 1 
inte tillför något i kollektionen. 

10 Stenstorp FK Åsa Skoglund Ladan En bildberättelse som vi tycker 
är lite snäv. Bild 1 är den som 



bidrar minst till berättelsen. Här 
kanske hade passat bättre med 
en bild som berättar hur man 
hittar Geocashen. 

11 Stenstorp FK Roland Nilsson L+E Klassisk kollektion tre utsnitt av 
samma objekt. Vi tycker att bild 
2 avviker för mycket i färgton 
mot övriga bilder. 

12 Vara FK Bert-Åke 
Johansson 

Lek Små jordbruksredskap i 
sammanhållen färgskala. Bild 3 
blir i rörigaste laget för vår smak.  

13 Lidköpings FK Willy Björnstad Som en sten Stilstudie av fågelskulpturer. Bild 
1 och 2 upplever vi som för lika 
varandra (samma vinkel). 

14 Vara FK Bertil Jansson Hästar Bild 3 är bäst. Bild 1 och 2 har 
man beskurit för hårt. 

15 Vara FK Ingvar Malm Pauls grejer Paul behöver städa. Tre bilder på 
skrot och skräp som håller var 
för sig men vi får inte riktigt ihop 
kollektionen. 

 


