KLÄDER & UTRUSTNING.
Det här är bara en inspirationslista för din
packning. Vad du i slutändan packar ner i
resväskan är upp till dig.

Förslag på kläder & utrustning
som är bra att ha med sig.
• Underkläder.
• Några vanliga strumpor samt vandringsstrumpor till skorna.
• Pyjamas eller sov kläder.
• T-shirts.
• En långärmad tröja eller skjorta.
• En vindjacka eller vanlig jacka (kvällarna och morgnarna kan bli kalla).
• En varmare tröja (om du får plats,
annars en lättare långärmad tröja och
vindjacka).
• Ett par kortbyxor.
• Två par slitstarka långbyxor.
• Ett par vanliga byxor och tröja/skjorta vid middagar på boendet.
• En keps eller en hatt.
• Regnkläder.
• Vattentäta kängor eller liknande.
• Joggingskor.
• Ett par tofflor/flip-flops.
• Badkläder.
• Lättare handskar vid vandring i regnskog (trädgårdshandskar eller liknande).
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.

Du kan aldrig få nog mycket av sladdar, 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 laddning. Det är också mycket viktigt att
packa ner någon form av backuplösning. Antingen väljer du att ha med dig
extra minneskort eller en extern hårddisk, plus bärbar dator.

Förslag på elektronisk
utrustning som är
bra att ha med sig.
• Laddare till alla dina elektroniska
enheter.
• En grendosa.
• Reseladdare av typ G (BS 1363).
• Powerbank.
• USB-kablar.
• Backuplösning för dina bilder.
Viktigt!
Glöm inte att köpa en reseladdare som
passar Kenyas eluttag. Köp Typ G (BS
1363)

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.

Denna fotoresa till Uganda är främst
baserad på att fotografera primater, andra däggdjur och fåglar. Givetvis är det
lummiga och vackra landskapet också
fantastiskt att fotografera. Det här är
den fotografiska utrustningen som jag
rekommenderar. Observera att detta är
endast förslag och du tar givetvis med
dig den utrustning som du tycker är
relevant.
Det kan vara svårt att välja de objektiv du ska ha med dig på fotoresan,
framförallt när du är begränsad till en
viss vikt på handbagaget. När vi fotograferar däggdjur och fåglar vill du
kanske ofta komma så nära som möjligt, därför är ett teleobjektiv med rejäl
brännvidd, 300 mm och uppåt bra. När
vi fotograferar primaterna kommer vi
ganska nära många gånger, ta därför
också med ett teleobjektiv från cirka
150 – 200 mm. Dessa objektiv är också
bra för intima landskap.
Om du har ett zoom-objektiv som
täcker större brännvidder är denna bra
att ta med sig. Om du endast får plats
med ett teleobjektiv skulle jag välja
det med mest zoomomfång eller längst
brännvidd.
• Ett eller två kamerahus.
• Ett teleobjektiv från 300 mm och
uppåt för primater, däggdjur och fåglar.

• Ett teleobjektiv från cirka 150 mm
och nedåt för primater, däggdjur och
fåglar, samt intima landskap.
• Ett vidvinkelobjektiv för landskapet i
regnskogen.
Övrig fotografisk utrustning som är
bra att ha med sig är givetvis en robust
kameraväska. Antingen en som tål regn
eller som har regnöverdrag. Det är också viktigt med extra minneskort och
batterier. Glöm heller inte en extern
hårddisk eller extra minneskort för
backuplösning av dina bilder.
• En robust kameraväska.
• Stativ (om du använder sådant och
vill ”dra på det”).
• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.
• Backupplösning.
Viktigt!
Ta backup efter varje safari! Antingen
har du extra minneskort för backup
eller en extern hårddisk.

