Fotografera myskoxar på Dovrefjell 2020

PACKLISTA

Kläder & utrustning.
När du ska välja kläder inför fotoresan till Dovrefjell , ska du klä dig
varmt. Tänk dock på att när vi går med snöskor så kommer du att bli
varmare. Därför ska du inte heller ha för mycket kläder på dig. Börja
med underställ. Över understället en t-shirt, sedan en tröja och till slut
en vinterjacka (observera att antalet lager beror mycket på hur lätt du
fryser). På benen brukar det räcka bra med underställ och termobyxor
eller några andra varma byxor.
Givetvis måste du även ha en varm mössa, bra handskar som klarar flera
minusgrader och ett par kängor eller vandringsstövlar som har bra motstånd mot väta och kyla.

• Underkläder & strumpor.
• Underställ.
• Bra vandringsskor eller stövlar (varma & vattentäta).
• Varm vinterjacka.
• Undertröjor (gärna i ull).
• Förstärkningsplagg (när vi blir stillasittandes).
• Slitstarka och vattentäta byxor (termobyxor är bra).
• Mössa.
• Skidmask (heltäckande).
• Vattentäta och varma vantar (gärna i två lager).
• Buff eller halsduk.
• Myströja och mysbyxor (för kvällarna i stugan).
• Du behöver inte ta med dig några ”finkläder”.
• Eventuella mediciner.
• Lakan och handdukar finns på boendet.

Utrustning.
På den här fotoresan kommer vi att använda snöskor. Ta även med dig
ett par stavar om du har. Detta underlättar mycket för din rygg och ben
när du bär på kamerautrustningen och vandrar bland bergen i detta alpina landskap.
Glöm inte ta med dig en termos som du fyller upp med te eller kaffe varje morgon innan vi åker ut i vinterlandskapet. Om du brukar frysa om
händer och fötter är hand- och fotvärmare viktigt. Jag använder mig alltid av dessa när jag tillbringar tid i kalla miljöer, detta även om jag sällan
fryser om varken händer eller fötter. Handvärmare är små påsar som du
lägger i dina handskar och i skorna. När påsarna får kontakt med luft
utsöndrar de värme som brukar vara aktivt i cirka 8 timmar. Hand- och
fotvärmare kan köpas i de flesta större sportbutiker (även på Biltema).

• Snöskor.
• Vandringsstavar (med snötrugor).
• Skidglasögon eller solglasögon.
• Värmepåsar för händer och fötter.
• Ficklampa eller pannlampa.
• Kablar till dina elektroniska enheter.
• Grendosa för att få fler eluttag.

Kamera, objektiv & kringutrustning.
Att gå i dessa landskap och finna myskoxen kan vara relativt tungt så
välj noggrant ut den kamerautrustning du behöver. Eftersom huvudmålet med denna fotoresa är att fotografera myskoxe rekommenderas
ett tele-objektiv. Någonstans mellan 200mm och uppåt. Ju mer brännvidd du har, desto bättre. Glöm dock inte att ta med dig en vidvinkel
om det finns möjlighet, landskapet här uppe vintertid är helt fantastiskt!
Du kommer också ha möjlighet att arbeta med mer intima landskap så
glöm inte teleobjektivet för landskapsfoto också. Här rekommenderas en
brännvidd mellan 80-300 mm.
Övrig utrustning som du kan ta med dig är ett stativ för eventuell stjärnfotografering och en laptop (om du vill redigera bilderna på plats).
• Ett teleobjektiv för myskoxefotografering från 200 mm och uppåt.
• Ett teleobjektiv för intima landskap och för att tajta ihop utsnittet på
bilderna, rekommenderas 80-300 mm.
• Ett vidvinkelmotiv för landskap.
• Stativ för dig som är sugen på att fotografera
stjärnhimmel på kvällarna.
• En laptop för redigering av dina bilder
• En extern backupdisk eller extra minneskort.

Tänk på att i detta kyliga klimat kommer dina batterier att ladda ur
snabbare än normalt. Ta därför med dig extra batterier.
• Kamerabatterier och batteriladdare samt eventuellt powerbank.
Alla fotografer har sina olika typer av kringutrustning de inte kan vara
utan. Nedan listar jag sådant som kan vara aktuellt.
• Kamerafilter (ND, avtonat gråfilter, polfilter).
• Ett makroobjektiv för att fotografera exempelvis snöstjärnor.
• Extern blixt.
Angående drönare.
Du får inte flyga med drönare inne i nationalparken.

info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687

