
Packlista för Trandansen. 

 

_________________________________________________________________________________ 

-Kläder & skor- 

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

• Underkläder & underställ. 
• Några vanliga strumpor samt vandringsstrumpor till vandringsskorna. 
• Pyjamas eller sov-kläder. 
• T-shirts. 
• En eller flera långärmade tröjor eller skjortor. 
• En vindjacka eller vanlig jacka (kvällarna och morgnarna kan bli kalla). 
• En varmare tröja. 
• Slitstarka långbyxor. 
• Ett par vanliga byxor och tröja/skjorta vid middagar. 
• En keps eller en hatt. 
• Regnkläder. 
• Vattentäta kängor, vandringsskor eller eventuellt stövlar. 
• Lättare handskar och mössa. 

-Utrustning- 

• Kikare. 
• Solglasögon. 
• Ficklampa eller pannlampa. 
• Väckarklocka. 
• Anteckningsblock & penna. 
• Öronproppar. 
• Dina mediciner. 
• Handsprit. 
• Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett. 
• Skoskavsplåster. 
• Termos. 

-Elektronisk utrustning- 

• Mobiltelefon. 
• Powerbank.  
• Laddare för mobiltelefon. 
• Grendosa för laddning av batterier. 

 

 

 



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

-Kamera & objektiv- 

Ett teleobjektiv för denna fotoresa bör vara någonstans från 200 mm och uppåt. Gärna så 
lång brännvidd som möjligt. En normaloptik för porträtt och landskap bör vara någonstans 
mellan 50 mm – 90 mm. En vidvinkellins för landskap bör vara någonstans mellan 14 – 32 
mm. 

 

Vi kommer med andra ord att fotografera ett brett spektrum av olika motiv. Tänk också på 
att vi hela tiden kommer olika nära djuren och fåglarna vilket gör att vi använder många 
olika brännvidder när vi fotograferar. Många gånger vill du också få med landskapet och 
savannens djur i samma bild, då kanske inte ett superteleobjektiv är optimalt. Du bör ha 
med dig en utrustning som kan täcka upp för de allra flesta situationer vi kan ställas inför på 
savannen. 

• Kamerahus. 
• Teleobjektiv (200 mm och uppåt). 
• Normaloptik/kortare teleobjektiv (cirka 50 – 90 mm). 
• Vidvinkelobjektiv (cirka 14 – 32 mm). 

Övrig fotografisk utrustning som är bra att ha med sig är givetvis en 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. Stativ är inte brukbart i safaribilarna. Observera att du inte får flyga med drönare 
i viltreservatet. 

• En kameraväska för din kamera & objektiv. 
• En laptop för redigering av bilder. 
• Extra minneskort. 
• Extra batterier. 
• Batteriladdare. 
• Backupplösning. 
• Eventuellt stativ. 
• Din egen kringutrustning. 

 

 


