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Billede Filnavn Point Kommentar Placering
Farve

F_204_Vippefyret i skagen.jpg4 Ingen kommentar 11

F_189_Himmelbjerget i modlys6 10

6 10

7 9

F-80-sad.jpg 7Anderledes godt forsøg 9

F_189_Skygge af forår7 Fin detalje 9

Flaren fra solen
skæmmer og specielt
stolpen i venstre side
skæmmer billedet

 F_204_øjenkontakt med Mikkel.jpg
Fin øjenkontakt, men
uskarpt og noget blegt

 F_5_Mr. X.jpg

Motivet som sådan:
OK. Kan ikke se ideen.
Hvorfor ligger øjnene
helt i skyggen og
hvorfor peger han på
sig selv? Hvorfor
filteret?
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F-51-Mikkel med Hvalpe jpeg.jpg7 9

F-51-Rævehvalp jpeg.jpg7 9

F_155_Anemone svaler.jpg8 8

8 8

F_5_is.jpg 8 8

F_197_Spind i morgendis.jpg8 8

F_155_Standing.jpg9Godt forsøg 7

Moderræven har et fint
blik og pæn skarphed,
men synd at de to
hvalpe ikke har nogen
tegning pga. dyb
skygge

Rævehvalpe er vist
noget af det mest
fotografere de seneste
måneder, og i hvert
fald en spændende
oplevelse for enhver
fotograf

Havde for mig været et
bedre billede uden
svalerne, ikke skarpt,
fin farve på den diffuse
baggrund

 F_187_Lomagnupur.jpg

Fint billede, men bliver
hurtigt til et "her har jeg
været billede". Lidt for
voldsom vignettering.

Isbjerge giversom regel
flotte farvemuligheder,
men ikke her. En del
støj i himlen

Mange spændende
deltaljer. Man kan ikke
finde ro i billedet
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F_187_Faxe.jpg 9 7

F_5_dryp.jpg 9 7

F-80-Akt-studie.jpg9 7

F_155_Mariehønen.jpg9 7

F-51-Stor Kobbersneppe JPEG.jpg9 7

9 7

Solsøjlen giver
spænding. Fint spænd
mellem de blå og
orange/røde.

Fin skarphed og
farvespil

Fin lyslægning på
kroppen. Hoved og
hænder forsvinder i
ingenting.

Flot. Den røde
"Bundfarve" tager lidt
"pippet" fra
mariehønen

Havde gerne set en lidt
tættere beskæring. En
skam at bagkroppen
ligger i mørke.

 F_204_Skovspurv med redematrialie.jpg

Fint fanget, god
udnyttelse af det
kvadratiske format,
men desværre er det
uskarpt
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F_192_Raps allè.jpg10 6

F_189_Aarhus banegård hal.jpg11 5

F_80_Milen.jpg12 4

F_192_Drop kollision:jpg14 3

F_187_Blå bro.jpg15Dejlige syrede farver!

2

F_192_Motorvejsbroer.jpg16 1

Fint forårsbillede. Mere
spændende ved
asymmetrisk udførelse

Lækkert lys, teknisk
velgennemført, godt
med bevægelse i
personerene

Fine farver. Ville måske
vinde lidt med lidt
mørkere himmel og
måske en lille uventet
detalje.

Godt fanget. Flot lys og
spejling

Superflot. Fine farver,
fin skarphed - måske
en anelse tung i højre
side. Hvad sagde
færdselspolitet? ;-)
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