
Rondane & Dovrefjell i höstskrud.
Packlista.

Packlista Kläder & utrustning.
Viktigt! Det här är bara en inspirationslista för din packning. 

Vad du i slutändan packar ner i reseväskan är upp till dig.

• Slitstarka vandringsbyxor och bra vandringskängor (vattentäta).
• Vandringssockor.
• Underställ & underkläder.
• Några t-shirts & tröjor.
• Extra varm tröja.
• Mössa & vantar.
• En vindjacka.
• Regnjacka & regnbyxor. Eller alternativt vattentät vindjacka.
• Hygienartiklar & eventuella medeciner.
• Vandringsstavar.



• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Öronproppar.
• Kräm för skavsår, blåsor.

Elektronisk utrustning:

• Mobiltelefon.
• Powerbank.
• Laddare för mobiltelefon.

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

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

Kamera & objektiv.
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 vidvin-
kel-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 närbildsfotografe-
ring. Här i Rondane & Dovrefjell arbetar vi främst med stora vidder och många gånger be-
hövs 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.

Tänk dock på att dina mål för fotograferingen kan vara helt annorlunda så se detta mer som 
inspiration än något som du måste packa ned i kameraryggsäcken.
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• Vidvinkelsobjektiv för landskap.
• Ett teleobjektiv med zoom för landskap, intima landskap & fåglar/djur från 80 mm och upp-
åt.
• Ett makroobjektiv för att arbeta med närbilder.
• Extra batterier och extra minneskort.
• Ett stativ för att arbeta med långa slutartider.
• En blixt, ficklampa eller pannlampa.
• Eventuella filter för landskapsfotografering. • Exempelvis ND, Avtonat gråfilter eller polfil-
ter.
• Backup till dina bilder.
• En laptop för redigering av dina bilder.


