
Resultat Vårfälttävlan 2022  
Jury: Julia Staf (Memories By Julia) 
 
Till er alla: 

Tusen tack för äran att få ta del av era fina konstverk. Det har varit ett roligt och 

ärofyllt uppdrag att få vara domare av Vårfälttävlan 2022! 

 

Klass A Kollektion Påsikt 

Placering & omdöme: 

 

1. Åsa Skoglund (Stenstorps FK) Tulpaner 

Kreativa bilder som kräver bra fototeknik. Fint skärpedjup och tilltalande bilder.  

2. Jesper Eggersten (Skara FK) Näckrosblad 

Ett lätt motiv som har fångats på ett väldigt kreativt sätt. Fina färger. 

 

3. Erik Tornstierna (Tidaholms FK) A123 

Fina färger och väldigt bra skärpa. 

 

4.Vikky Engdahl (Tidaholms FK) Speglingar 

Fint ljus i bilderna och mjuka, jordnära toner. 

 

5. Helen Jonsson (Tidaholms FK) Kärlekens alla tecken 

Fin kollektion med varierande bilder som trots detta håller en bra röd tråd. 

 

6. Ingrid Jeansson (Skara FK) Vårblomster 

Vacker kollektion med fint exponerade bilder. 

 

7. Ingvar Malm (Vara FK) Blad 

Fin fototeknik som ger en kreativ kollektion. 

 

8. Göran Johansson (Vara FK) Graffitti 

Bra exponerat och bra skärpa. 

 

9. Suzanne ET (Tidaholms FK) 

Fina färger och fint djup igenom kollektionen. 



 

10. Elin Sandvik (Tidaholms FK) Flickan och nallen på resande fot 

Fin bildtext som tillför en poserad kollektion det lilla extra. 

 

11. Ove Litorell (Skara FK) Fast i forsar 

Häftig fototeknik och med ett intryck av en målning. 

12. Daniel Lindström (Tidaholms FK) Kungsbro 

Snygga linjer och bra skärpa. 

 

13. Jan Johansson (Vara FK) And 

Fångat i rätt ögonblick! 

 

14. BertÅke Johansson (Vara FK) Kanadagås 

En fin kollektion med tydlig röd tråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klass B Enstaka bild Påsikt 

Placering & omdöme: 

 

1. Åsa Skoglund (Stenstorps FK) Silhuett 

En mycket vacker och kreativ bild som fångar ett intresse. Häftiga detaljer. 

 

2. Jesper Eggersten (skara FK) Vitsippa 

Fina färger och fint djup. Snyggt exponerat och redigerat. 

 

3. Åsa Skoglund (Stenstorps FK) Skymning 

Rustik bild som ger ett intryck av en målning. Bra skärpedjup och mjuka toner.  

4. Suzanne ET (Tidaholms FK) Bi 

Fin skärpa och skärpedjup. Vackra färger och jämnt exponerat. 

 

5. Göran Johansson (Vara FK) Spegling 

Välkomponerad bild med fina detaljer, tex ankan i förgrunden. 

 

6. Suzanne ET (Tidaholms FK) B2 

Snygga färger och bra proportioner och detaljer. 

 

7. Ove Litorell (Skara FK) Tidanfors 

En fin abstrakt bild som ger intryck av en målning. Fint djup i bilden.  

8.Vikky Engdahl (Tidaholms FK) Svartvit vår värmer. 

Fint exponerat och kreativt tänk. Extra plus för fina solstrålar. 

 

9. Roland Nilsson (Stenstorps FK) Blad 

Ett enkelt motiv som har fångats på ett kreativt sätt! 

 

10. Erik Tornstierna (Tidaholms FK) B1 

Välexponerad bild med fin skärpa. 

 

11. Daniel Lindström (Tidaholms FK) Gräsand 

Fin bild fångad i rätt ögonblick. Bra skärpa och snyggt exponerad.  

12. Ingrid Jeansson (skara FK) På vakt 

Fina proportioner och en bild som talar. 



 

13. Helen Jonsson (Tidaholms FK) Blomma i förvandling 

Fint djup och mjuka färger. 

 

14. Elin Sandvik (Tidaholms FK) En promenad 

Fina kontraster och bra skärpa. 

 

15. Daniel Lindström (Tidaholms FK) Sädesärla 

Fångat i rätt ögonblick! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klass C Kollektion Digital 

Placering & omdöme: 

 

1. Per Ingemarson (Karlsborgs FK) Golf 

En kollektion av bilder med en solklar röd tråd, såväl i redigering samt bildberättelse. 

 

2.Vikky Engdahl (Tidaholms FK) Livscykeln 

En kollektion där jag vill berömma namnet på kollektionen lite extra. Det tillför det 

lilla extra till hela kollektionen. Fina bilder med tydligt bildspråk och tekniska 

kunskaper. Fin färgåtergivning och skärpedjup. 

 

3. Erik Tornstierna (Tidaholms FK) C2 

En mycket vacker kollektion där samtliga bilder har samma ljus och färger igenom 

hela kollektionen. 

 

4. Elin Sandvik (Tidaholms FK) Blomsterflickan 

En fin kollektion med 3st olika, men lika vackra porträttbilder. Där bilderna håller en 

tydlig röd tråd, både i känsla och komposition. 

 

5. Ingvar Malm (Vara FK) Cafébord 

En kreativ och intressant kollektion, där bilderna växer för varje gång man ser dem. 

Fina linjer och färger i bilderna! 

 

6. Jesper Eggertsen (Skara FK) Kätting 

Fin kollektion där bilderna håller hög kvalitet i både skärpa, fin kontrast och bra 

färgåtergivning! 

 

7. Helene Jonsson (Tidaholms FK) Gröna Fingrar 

En kollektion där bilderna höjer varandra genom att tydligt bli en berättelse 

tillsammans. Fina, raka linjer och väl exponerade bilder. 

 

8. Göran Johansson (Vara FK) Helliden 

Välkomponerad kollektion med fin färgåtergivning och fint exponerade bilder. 

 

9. Ulf Blixt (Karlsborgs FK) Fönsterprydnad 

En kollektion som blir det lilla extra med redigeringen och efterarbetet som ger alla 

bilder en fin röd tråd. Vacker inramning på bilderna. 



 

10. Ingrid Jeansson (Skara FK) Vattenspeglingar Vackra abstrakta bilder med fina 

färger och mönster. 

 

 11. Åsa Skoglund (Stenstorps FK) Kvällsljus 

En kollektion av bilder där jag gillar att det är samma antal glödlampor och samma 

exponering på alla bilder, vilket ger kollektionen en fin röd tråd.Vackert skärpedjup. 

 

12. Jan Johansson (Vara FK) Vila 

Samma berättelse fast i tre olika vinklar. Fin kollektion där den gröna miljön blir en fin 

röd tråd igenom alla bilder. 

 

13. Suzanne ET (Tidaholms FK) 

En kollektion där bilderna tillsammans bildar en fin serie av teknisk kreativitet. 

 

14. Ove Litorell (Skara FK) Cykel 

Fina detaljer och skärpa på en kollektion som blir intressant med olika linjer och 

vinklar. 

 

15. BertÅke Johansson (Vara FK) Gräsand 

Intressant kollektion med fin färgåtergivning och kontrast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klass D Enstaka Digital 

Placering & omdöme: 

 

1. Suzanne ET D1 (Tidaholms FK) 

Bra komposition och fantastisk färgåtergivning. Fin skärpa på ett motiv där det gäller 

att vara snabb och verkligen ta vara på ett ögonblick. 

 

2. ÅsaSkoglund D2 (Stenstorps FK) - Fullmåne 

En bild som visar på mycket goda, tekniska kunskaper hos fotografen. Fin inramning i 

bilden med linjer och nivåer. 

 

3. Ulf Blixt (Karlsborgs FK) En underbar vårmorgon 

En bild som förmedlar en känsla.Välkomponerad bild med förgrund och ett fint djup 

med många detaljer. 

 

4.Vikky Engdahl (TidaholmsFK) Skalbagge på väg 

Otrolig skärpa och en bild som fångar intresse genom dess djup och fina 

färgåtergivning. 

 

5. Åsa Skoglund (Stenstorps FK) Motljus Fina kontraster och välkomponerad bild. 

 

6. Jesper Eggersten (Skara FK) Vattenväxt 

Fin färgåtergivning och en intressant bild som skapar en nyfikenhet hos betraktaren. 

 

7. Ingrid Jeansson (Skara FK) Våren är här 

Fint skärpedjup och fina färger. En intressant bild med mycket detaljer och olika 

former. 

 

8. Per Ingemarson (Karlsborg FK) Ljusspel 

En häftig bild med många detaljer och fin skärpa. 

 

9. Elin Sandvik (Tidaholms FK) Pojken och nallen 

En fin men också mystisk, svartvit bild där bildtexten ger bilden det lilla extra! 

 

10. Helen Jonsson (Tidaholms FK) Kärleksön 

En vacker bild där jag vill betona fin bearbetning och beskärning lite extra. 

 

11. Saranda Huskaj (Stenstorps FK) Yr 



Tack vare en kreativ fototeknik har man här skapat en spännande och intressant bild, 

som utan den häftiga effekten, hade varit mycket mer intetsägande. Fin och varm 

redigering! 

 

 12. Erik Tornstierna (Tidaholms FK) D1 

Fina färger och vackert komponerad bild med både förgrund och skärpedjup. 

 

13. Elin Sandvik (Tidaholms FK) Flickan och Nallen 

Fint, klassiskt barnporträtt, fångat i stunden. Fina färger och fint, jämnt ljus i bilden 

som är att rekommendera vid just porträtt. 

 

14. Roland Nilsson (Stenstorps FK) Kottar 

En bild med fina kontraster, mycket detaljer och verklighetstrogna färger. 

 

15. Helene Jonsson (Tidaholms FK) Vägen till slottet 

Fint ljus och en intressant bild med den mörka förgrunden och det fina slottet som 

lyser i bakgrunden. 

 


