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Foto: CamiUa Noresson, I:a pris

- Bitden tog iag i Atnarpsparken utanför Malmö förra
hösten, Vissa delar av parken är orörda med skogs-
partier och där hittade iag svamparna på en stubbe.
Det var en dag med blandat [ius, lite motn, [ite sol
och fina höstfärger. Lluset silades mellan tråden.
Canon 5D Mark ll och Canon EFTO-3OO/4-5,6L lS.

Foto: Denise Eriksson,2:a pris

- Egentligen var det en ren slump att iag fick den
här bitden, för iag år inte den som brukar fota ä[9.
Vid det här titlfättet såg iag det perfekta liuset som
tittade fram mellan trädtopparna och resultatet
blev bättre än ja8 trott att det skutle bti når iag först
såg bitden i kameran. Jag älskar att ta lite mer
mystiska bilder.

Foto: Marie Gustafsson,3:e pris
Spillkråka i vintertandskap. Tagen i finska Outanka.

Ungdomsfototävtingen vann Niketa Ståht med bilden Min bror. Priset var en Nikon systemkamera.
Nikela var med i Ung i FOTO nummer 1ll2o13.

De tre pristagarna
Denise Eriksson,

Camilta Noresson
och Marie Gus-
tafsson flanke-

rade av Christof-
fer Saht6n och
Tore Hagman.

trettioförsta år och de
föreläsande fotograferna
visade upp och berättade
om sina bilder inför fulla
salonger.

Tidigare har bilderna
till naturfototävlingen
lämnats in på plats, men
i år skickades de in digi-
talt.

- Cirka 200 bilder kom
från hela Sverige och alla
var av hög kvalitet, berät-
tar Bert Swenzon, leda-
mot i fotoklubbssryrelsen.

Domaren Kristoffer
Sahldn hade ett tufftjobb
med att vä1ja ut de, enligt
honom, bästa bilderna.
Pristagarna i ungdoms-

tävlingen "Bildernas stad"
som redovisades vid sam-
ma tillfä1le visade sig vara
tjejer. Så fortsatte det och
när festivalens vinnande
bild till sist projicerades
på vita duken gick ett sus
gick genom publiken -
alla prisbelönade bidrag
hade tagits av kvinnor.

Vid den första festlva-
len 1982 var det enbart
manliga föredragshållare
och bildutstä1lare, bland
annat naturfotografen
Tore Hagman, som idag är
ordförande i fotoklubben.
Och de tävlingar som
arrangerades då vanns av
män-

Vinnare ivårgarda
Samttiga sju pristagare på årets Natur-
fotofestival i Vårgårda var kvinnor.
O "Kanske börjar vi se en
trend där alltfler tjejer och
kvinnor vågar och vil1 vara
med i fototävlingar! Det
sku1le säkert uweckla
fotografin i nya och spän-
nande riktningar!", skriver
arrangören Vårgårda Foto-
klubb på sin hemsida.

Festivalen firade sitt

I]8 Forol/zo14


