
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.

Juli månad är högsommar här uppe i 
norden och det kan vara väldigt varmt. 

Men vädret är nyckfullt och lågtryck kan 
dra in över landet och göra främst morgnar 

och kvällar kyligare. Du får alltid också 
vara beredd på en regnskur. Vi kommer att 

fotografera längs en liten å, på en mosse 
och i en ravin, bra skor och stövlar är ett 

måste.

Du ska packa med dig en mix av kläder 
efter rådande väder.

Kläder & skor:

• Shorts och t-shirts.
• Varm tröja eller vindjacka.

• Slitstarka långbyxor.
• Vandringssockor och bra vattentäta 

vandringskor.
• Stövlar är ett måste.

• Keps eller hatt mot solen.
• Regnkläder.

• Pyjamas eller sov-kläder.

Utrustning:

• Solglasögon.
• Ficklampa eller pannlampa.

• Väckarklocka.
• Anteckningsblock & penna.

• Öronproppar.
• Handsprit.

• Skoskavsplåster.
• Mygg- & fästingmedel.

• Solskyddsfaktor.
• Sittunderlag

• Liggunderlag för att kunna komma i låga 
vinklar utan att bli smutsig.

Elektronisk utrustning:

• Mobiltelefon.
• Powerbank.

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



Kamera & objektiv.
Det viktigaste att ha med dig på denna 

workshop i makro- & närbildsfotografering 
är ett objektiv med en bra närgräns. Främst 

1:1 makroobjektiv eller ett teleobjektiv 
med bra närgräns. Det utesluter dock inte 
att du även kan arbeta med exempelvis en 

vidvinkel med en bra närgräns som har 
blivit alltmer populära på marknaden.

• Kamerahus.

• Ett makroobjektiv 1:1, för de små 
detaljerna.

• Ett teleobjektiv med bra närgräns för 
fjärilar, humlor och insekter.

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.

• En kameraväska för din kamera & 
objektiv.

• Ett stativ.
• En laptop för redigering av bilder.

• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.

• Backupplösning.


