
Kläder & Utrustning.
Packlista Kläder & utrustning.

• Underkläder & strumpor.
• T-shirts & tröjor.
• En vindjacka.
• Regnjacka & regnbyxor. Eller alternativt vattentät vindjacka.
• Slitstarka långbyxor.
• Vandringssockor och bra skor.
• Keps eller hatt som skydd för solen.
• Hygienartiklar.
• Mössa och lättare/luftiga handskar (nätterna kan bli kalla trots sommarmånaden).

PACKLISTA TILL SMÅLOM NATTETID  & MAGISKA LANDSKAP.

OBSERVERA. DENNA PACKLISTA INNEHÅLLER ENDAST FÖRSLAG FRÅN MIN 
SIDA VAD SOM KAN VARA BRA ATT HA MED SIG PÅ DENNA FOTORESA. 

DU ÄR SJÄLV ANSVARIG FÖR ATT "RÄTT" UTRUSTNING MEDTAGES.



Utrustning:

• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Anteckningsblock & penna.
• Öronproppar.
• Dina mediciner.
• Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett.

Elektronisk utrustning:

• Mobiltelefon.
• Powerbank.
• Laddare för mobiltelefon.

Du behöver inte fundera över säkerheten.
Första hjälpen är alltid med och tillika nödsändare för din trygghet.

Kamera & objektiv.

På denna workshop med smålom nattetid och magiska landskap är det både landskap och 
fågelfotografering som gäller.

Ett teleobjektiv. Ett teleobjektiv är viktigt att ha med sig om du vill och har för avsikt att 
komma så nära smålommen som möjligt. Används också för intima landskap. En bra bränn-
vidd är från cirka 300 mm och uppåt för smålom. För intima landskap räcker det gott med en 
80 mm upp till 150 mm lins.

Ett vidvinkelobjektiv. Om du vill skapa stora landskap och arbeta med förgrunder och 
klassiska landskap är ett vidvinkelobjektiv bra för landskapsfotograferingen, allt ifrån ultra-
vidvinkel och upp till cirka 50 mm.

Ett makroobjektiv. Om du vet med dig att du brukar gilla att fotografera med makroob-
jektiv kan du givetvis packa ner det också.

• Ett teleobjektiv från 300 mm och uppåt för fotografering av smålom.
• Ett teleobjektiv för intima landskap, från cirka 80 mm och upp till 150 mm.
• Vidvinkelmotiv för de klassiska stora landskapen.
• Extra batterier och extra minneskort.
• Ett stativ för att arbeta med långa slutartider.
• En blixt, ficklampa eller pannlampa.
• Backup till dina bilder.



Om du har några frågor kring vad du ska packa med dig eller 
vilken fotografisk utrustning du ska ta med till denna fotoworkshop, 

kontakta mig då antingen via telefon, 
mail eller på sociala medier.

Telefon: 0736540687
E-post: info@frostadnaturfoto.se

Messenger: m.me/FrostadNaturfoto

Företagssida på Facebook.
www.facebook.com/FrostadNaturfoto/

http://m.me/FrostadNaturfoto
http://www.facebook.com/FrostadNaturfoto/

