
Kläder & utrustning.
Viktigt! Det här är bara en inspirationslista 
för din packning. Vad du i slutändan packar 
ner i resväskan är upp till dig. Glöm inte att 

packa ner (dina egna saker) också.

När du ska välja kläder inför fotoresan 
till Rondane & Dovrefjell , ska du vara 
förberedd på både värme och kyla. Här 
uppe bland bergen är vädret ombytligt 

och varierar hela tiden. Det kan bli kallt 
och till och med snöa samtidigt som solen 

kan värma. Därför är det viktigt att vara 
förberedd på olika typer av väder.

Kläder.

• Oömma ute-kläder.
• Underställ.

• Förstärkningsplagg.
• Slitstarka långbyxor.

• Regnjacka & regnbyxor.
• En vindjacka.

• Bra vandringsskor, gärna vattentäta.
• Mössa & handskar.
• Buff eller halsduk.
• Kläder & ombyten.

• Myströja & mysbyxor för kvällarna i 
stugan.

•  Glöm inte att packa ner dina egna saker 
också.

Utrustning.

• Termos.
• Ficklampa eller pannlampa.

• Väckarklocka.
• Anteckningsblock & penna.

• Öronproppar.
• Dina hygienartiklar.

• Eventuella mediciner.
• Om du lätt blir hungrig bör du ha med dig 

några ”powerbars” eller frukt ut i fält.

Elektronisk utrustning.

• Mobiltelefon.
• Powerbank för laddning.

• Laddare för din elektroniska utrustning.
• Grendosa för laddning av batterier.



Kamera & objektiv.
Viktigt! Dina mål för fotograferingen kan 
vara helt annorlunda så se detta mer som 
inspiration än något som du måste packa 

ned i kameraryggsäcken.

På denna fotoresa till Rondane & Dovrefjell 
är det främst landskapsfotografering 

som gäller. Tänk på att vi kommer att få 
möjlighet att arbeta med jättefina intima 

landskap också vilket gör att ett teleobjektiv 
kan komma mycket väl till pass.

Ett vidvinkelobjektiv ska du ta med dig 
om du vill skapa de stora och klassiska 
vidvinkel-landskapen. Här kommer du 
att kunna fotografera snöprydda berg, 

vattenfall, bäckar och mattor av höstlav 
samt krokiga och vindpinande fjällbjörkar.

Ett teleobjektiv med  är ett mycket 
mångsidigt objektiv att ha med dig på 
denna fotoresa. Med teleobjektivet kan 

du rama in landskapet och skapa intima 
landskap av våra motiv. Om du dessutom 

har en bra närgräns på ditt teleobjektiv kan 
du använda det för närbildsfotografering. 

Här i Rondane & Dovrefjell arbetar vi 
främst med stora vidder och många gånger 
behövs tele-brännvidden för att fotografera 

det stora landskapet.

Vi kanske också kommer att stöta på 
myskoxe och älg och då kommer även 

teleobjektivet bra till pass. Ett teleobjektiv 
med zoom-möjlighet rekommenderas 

starkt.

• Vidvinkelsobjektiv för landskap.
• Ett teleobjektiv med zoom för landskap, 
intima landskap & fåglar/djur från 80 mm 

och uppåt.
• Ett makroobjektiv för att arbeta med 

närbilder.
• Extra batterier och extra minneskort.

• Ett stativ för att arbeta med långa 
slutartider.

• Eventuella filter för 
landskapsfotografering. Exempelvis ND, 

Avtonat gråfilter eller polfilter.
• Backup till dina bilder.

• En laptop för redigering av dina bilder.


