
PACKLISTA TILL KRON- & DOVHJORTSWORKSHOP.

Kläder & utrustning.
• Vanliga kläder och ombyten.
• En vindjacka.
• Regnjacka & regnbyxor. Eller alternativt vattentät vindjacka.
•  Slitstarka långbyxor.
•  Bra skor, gärna vattentäta. Kängor är bäst.
•  Hygienartiklar.
•  Mössa och lättare/luftiga handskar (tidiga morgnar och sena kvällar kan bli kalla).

Glöm inte att packa ned dina 
”egna” saker också!



Utrustning:

• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Anteckningsblock & penna.
• Öronproppar.
• Dina mediciner.
• Elektronisk utrustning:
• Mobiltelefon.
• Powerbank.
• Laddare för mobiltelefon.

Viktigt! Det här är bara en inspirationslista för din packning. Vad du i 
slutändan packar ner i reseväskan är upp till dig.

Kamera & Objektiv samt kringutrustning.
Det är främst kronhjort & dovhjort som står i fokus på denna workshop. Vi kommer att ha 
möjligheten att komma nära våra fotomotiv, men det viktigaste är ett teleobjektiv från cirka 
200 mm och uppåt. Du kommer också att få möjligheten att arbeta med ett vackert ekland-
skap så en vidvinkel eller normalzoom är också bra att ha med sig.

Du behöver inte alls ha dessa objektiv utan detta är bara ett förslag från min sida. Om du har 
en zoom som täcker flera brännvidder är det också att rekommendera.

Tänk på att denna workshop är öppen för alla, amatörer som proffs. Du kommer helt enkelt 
med den kamerautrustning som du fotograferar med i dagsläget.

• Kamerahus.
• Teleobjektiv från cirka 200 mm och uppåt.
• Vidvinkelsobjektiv (cirka 14 mm till 35 mm) eller normaloptik (cirka 50 mm – 90 mm).
• Extra batterier & minneskort.
• Stativ.
• Bärbar dator (viktigt om du vill vara med på efterbehandlingsdelen av workshopen).
• Backup. Extra viktigt för alla fotografer. På denna resa rekommenderar jag dubbla minnes-
kort om din kamera har den möjligheten
• Eventuella kamerafilter eller kringprodukter som du använder.

info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687


