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Jury: Ålesund KameraklubbAugust 2017



Generellt
• Ålesund Kameraklubb takker for tilliten til å bedømme 

bildene.
• Stort sprik mellom de beste bildene, og de fleste av de 

som ikke ble premiert og antatt.
• Flere av bildene kan se ut som «knipse» bilder uten en 

plan for å portrettere.
• Ofte vanskelig å bedømme et godt portrett, da en ikke 

kjenner vedkommende og heller ikke vet hva autor 
ønsker å framheve i den fotografiske beskrivelsen av den 
som blir portrettert.



1.Premie - Aslak

Autor: Svein Ole Valde

Røft, skarpt og godt portrett. Farge og 
beskjæring flott. Juryen samstemt om at 
dette var det beste bildet.



2.Premie  - Sommertid

Autor: Nina Rønningen.
Fint portrett med godt fanget blikk. Harmonisk. Flott belysning. Bildet hadde 
blitt vesentlig bedre med beskjæring til kvadratisk format.



3.Premie - Ungdom

Autor:
Nina Rønningen

Gjennomført og fin 
fargesammensetting. 
Flott komposisjon.
Bakgrunnsfarge i stil med 
bunad.
Personen er 
dominerende i bildet og 
vi tror portrettet er en fin 
og naturlig beskriving av 
personen.



4. Premie  - Ola 2
Autor: Svein Ole Valde

Godt portrett av en trivelig person 
i sitt rette element. Har fått fram 
det lune smilet, og en bakgrunn 
som er passe diffus.



5. Premie -  Kokk
Autor:
Vigdis Røberg

Fengende blikk. Skarpt.
Fin 
fargesammensetting.
Diskusjon om også 
dette bildet kunne vært 
bedre i kvadratisk 
format.



6. Premie - Smørblomst
Autor:

Harm Kroon

Fin stemning i bildet. Fin 
beskjæring og komposisjon Gjør 
seg fint i svart hvit. Fint med den 
uskarpe bakgrunnen.



7. Premie – Dagens trommis

Autor: Kari Fossen

Fin stemning og 
ansiktsuttrykk. Bakgrunn 
burde vært mer grønn for 
å få finere 
sammensetning av 
komplementærfarger. 
Også her var det ulike 
meninger om bildet 
kunne vært mer beskjært 
på venstre side for at 
personen skulle dekke 
mer av bildeflaten
 



8. Premie  -  13K_9172

Autor:  Kjell S. Stålevik

I utgangspunktet et godt 
portrett, men for mye 
vignetering.



9. Premie – Portrett_3x_KSV

Autor: Kari Sveen

Juryen var imponert over «dressuren»
Beste dyreportrettet. Enkel stilren 
komposisjon . 
Utmerket i svart hvit.



10. Premie -  Thomas 2

Autor:

Harm Kroon

Ansiktuttrykk / smilet gjorde at 
dette bildet ble premiert. Også 
fin komposisjon og beskjæring 
der bakgrunn er passe uskarp.



Antatt - 079

Autor: Kjell Andersen



Antatt – Aurora II

Autor:
Hans Olav



Antatt  - Endelig konfirmert

Autor:  Kari Fossen



Antatt: - P1010047

Autor: 
Bjørn Grønlien



Antatt  - Portrett:Anna_KSV

Autor : Kari Sveen



Antatt  - Ventetid

Autor:
Nina Rønningen



Juryen bestod av:

• Ingebjørg Sporstøl

• Arve Hasfjord

• Lars Heggdal

• Sverre Kjemhol

• Leonard Løvoll
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