
Fotokonkurransen 2021 
 
I år kom det inn vi inn 18 bilder til årets fotokonkurranse i Kjerringvik. Noen bilder holdt høy 
kvalitet, men en del bilder som var riktig fine i komposisjon, stemning og farger, hadde for 
dårlig kvalitet i bildeoppløsning for å nå opp blant de beste. Det var også i år noen bilder som 
skilte seg klart ut. Juryen hadde ingen problemer med å bli enige om vinnerbildene. 
 

1. premie – Stående padling i kveldssol 
 
Dette bildet falt veldig i smak hos begge jurymedlemmene. Det var det første bildet som ble 
trukket frem som et potensielt vinnerbilde.  
Bildet er teknisk veldig bra. Det samme er komposisjonen. Bildet er stemningsfullt og de 
nydelige fargene som fotografen har klart å fange opp fra himmelen understreker en herlig 
sommerkveld. Jenta som stående padler er både i tiden og er med på å levendegjøre bildet. 
Bildet er også tro mot temaet for årets fotokonkurranse: «Sommer i Vika» og man kan med 
dette bildet straks får en følelse av å være tilbake på en nydelig sommerkveld i Kjerringvik. 
Både det tekniske ved bildet, men også stemningen som kommer så fint frem, gjorde at 
dette endte opp som vinnerbildet. Fotografert av Henrik Reusch. 
 

2. premie – Street art 
 
Et herlig bilde som man straks blir glad av å se på. Et meget godt bilde. 
Bildet er fra en av sommerens begivenheter i Kjerringvik der den brasilianske street art 
kunstneren PEACETU dekorerte ballveggen på lekeplassen.   
Teknisk er dette bildet veldig bra. Komposisjonen er også god. Jentene med sommerhatter 
skaper både en harmonisk og lekent utrykk i bildet. Fargene på ballveggen kommer veldig 
godt frem og utgjør et moderne friskt pust. Bildet er helt klart tro mot temaet «Sommer i 
Vika», selv om dette ikke er tydelig for de som ikke er kjent med besøket og aktiviteten på 
lekeplassen 11. juli.  
Begge jurymedlemmene ble raskt enige om at bildet fortjener 2. plass. Fotografert av Henrik 
Reusch. 
 
3. premie – med utsikt fra Martaholmen 
Nok et flott bilde. Dette bildet er også teknisk godt. Her kan man fornemme sommer på sitt 
beste. Båter, flatt vann, telt og bading. Et bilde man kan ta frem og nærmest kjenne sommer 
på kroppen. Komposisjonsmessig er bildet godt. Et harmonisk bilde som lever opp til årets 
tema «Sommer i Vika». Det ble etter kort vurdering enighet om at dette bildet ble tildelt 3. 
plass. Fotografert av Linda Augland.  
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