
        KLÄDER & UTRUSTNING.
DET HÄR ÄR ENDAST EN INSPIRATIONSLISTA FÖR 

DIN PACKNING. VAD DU I SLUTÄNDAN PACKAR NER I 
RESVÄSKAN ÄR UPP TILL DIG. 

April månad kan vara både vara varm 
och kall. Det beror helt på väderleken 
så håll ett extra öga på väderprogno-
sen. Kvällarna är som regel mer milda 
än morgnarna som kan bli riktigt kalla. 
Ta med dig bra och slitstarka kläder, 
mössa och vantar. Stövlar eller fullt 
vattentäta skor. Glöm heller inte att ta 
med dig din kikare.

Förslag på kläder & utrustning 
som är bra att ha med sig.

• Oömma kläder.
• Slitstarka långbyxor.
• Bra vattentäta kängor.
• Stövlar.
• Regnkläder.
• Extra varm tröja.
• Vindjacka.
• Vardagliga kläder & ombyten.
• Pyjamas / sovkläder.
• Underställ (gärna i ull).
• Mössa & handskar.
• Halsduk eller ”buff ”.
• ”Myströja & mysbyxor” för kvällarna 
på boendet.
• Kikare.
• Solglasögon.
• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Anteckningsblock & penna.
• Öronproppar.
• Faktabok.
• Dina mediciner.
• Handsprit.

• Skoskavs-plåster.
• Termos.
• Sittunderlag.
• Om du lätt blir hungrig bör du ha 
med dig några ”powerbars” eller frukt 
ut i fält.
• Glöm inte att packa ner dina ”egna 
saker” också.

Förslag på elektronisk utrust-
ning som är bra att 

ha med sig.

Du kan aldrig få nog mycket av slad-
dar, adaptrar och powerbanks. Viktigt 
att ta med sig enligt min mening är så 
klart laddare för  kamerabatterier och 
mobiltelefon men också grendosa för 
att kunna använda fler uttag för ladd-
ning. Det är också mycket viktigt att 
packa ner någon form av backuplös-
ning. Antingen väljer du att ha med dig 
extra minneskort eller en extern hård-
disk, plus bärbar dator.

• Laddare till alla dina elektroniska 
enheter.
• En grendosa.
• Powerbank.
• USB-kablar.
• Backuplösning för dina bilder.



KAMERA & OBJEKTIV.
Tänk 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.

På den här workshopen kommer vi inte 
transportera oss längre sträckor. Ta 
därför med dig den kamerautrustning 
som du har och känner är relevant för 
de motiv vi ska fotografera. Vi kommer 
sannolikt att komma fåglarna mycket 
nära och därför är inte bara ett tradi-
tionellt teleobjektiv önskvärt utan kan-
ske också en normalzoom/vidvinkel för 
att kunna fånga annorlunda vinklar & 
bilder på svanarna.

Du får heller inte glömma stativet 
hemma då den tidiga morgonen kan 
medföra att slutartiderna kan bli rätt så 
långa innan solen går upp.

• Kamerahus.
• Ett teleobjektiv för porträtt av svanar-
na och komma nära all action.
• Ett vidvinkelobjektiv för att arbeta 
med svanarna som kan komma mycket 
nära.

Övrig fotografisk utrustning som är 
bra att ha med sig är givetvis en kamer-
aväska. Antingen en som tål regn eller 
som har regnöverdrag. Det är också 
viktigt med extra minneskort och bat-
terier. Glöm heller inte en extern hård-
disk eller extra minneskort för backup-
lösning av dina bilder.

• En kameraväska för din kamera & 
objektiv.
• Ett stativ.
• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.
• Backupplösning.

 


