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Tema
Irländsk röd Setter och vatten
I Fototävling ”Settern och vatten” gäller det att porträttera din (eller någon annans) Irländska setter tillsammans med vatten. Det kan vara fler settrar på samma foto. Glöm inte att döpa bilden! Skriv gärna en liten
kort berättelse vad det handlar om samt plats där fotot är tagen.
Skicka dina vackraste/roligaste/knäppaste fotografier av SETTERN OCH VATTEN till ISF-bladets redaktion,
setterbladet@isfsidan.se, senast 2012-08-31 Ta inte bara en bild – ta
många och du kan bli finalist!
Lycka till i tävlingen!
Domare: Per Söderlund – ansedd fotograf (presentation se nedan).
Priser till ettan, tvåan och trean!
ISF förbehåller sig rätten att publicera insända tävlingsbidrag i ISF-bladet
och/eller på föreningens hemsida.

Foto: Mariana Åhnberg

Domarpresentation Fototävling
Hej alla setterälskare!
Jag heter Per Söderlund och har fått äran att vara
domare i ISF-Bladets fototävling. Den uppgiften tar
jag på mig med nöje. Jag har haft irländsk setter i sen
några år tillbaka, nu har jag en härlig irländare som
heter Fairhaven Killkenny men Ernie är namnet han
lyssnar på, de gånger han tycker att jag är tillräckligt
intressant att lyssna på.
Mitt fotointresse har nog alltid funnits, men det
startade på allvar 2004 när jag köpte min första digitalkamera. Några år senare började jag treva runt i
bildredigeringens djungel och lärde mig Photoshop,
ytterligare några efter det byggde jag ihop en liten
studio med en kompis. I dagsläget kör jag studioplåtningar hemma i vardagsrummet med studioblixtar
och bakgrunder, och utomhus både med naturligt
ljus och blixtar.
Förutom hundar, som det finns en hel del av i bildarkivet, blir det bilar och motorcyklar, lite porträtt, en
del solnedgångar och liknande, nått bröllop och lite
miljöbilder som hamnar framför linsen. Jag hjälper
företag med bilder då och då, och har ett nära samarbete med Hundläroverket i Stockholm där vi just
nu jobbar med kursbilder till deras nya hemsida.

Min styrka som fotograf ligger i att kunna se helheten i bilden och att hitta rätt miljöer för olika objekt,
att hitta det som förstärker objektet. Jag är säker på
att vi kommer få se många starka bidrag till tävlingen, och jag vill verkligen uppmana alla att plocka
fram kameran och plåta.
Det spelar ingen roll om ni har en kompaktkamera
eller använder dyra proffskameror och artificiellt ljus, den bästa bilden är den som blir tagen och
bilden blir inte tagen om kameran ligger under mössorna i byrålådan! Med det vill jag förklara tävlingen
öppnad!
Soliga setterhäslningar från
Per
www.oljekyld.se

