
 

Packlista: Svanworkshop vid Rosenkällasjön. 
 

April månad kan vara både vara varm och kall. Det beror helt på väderleken så håll ett ex-
tra öga på väderprognosen. 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. 

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

Kläder & skor: 

•  Kläder och ombyten. 
•  En vindjacka. 
•  Regnjacka & regnbyxor. Eller alternativt vattentät vindjacka. 
•  Slitstarka långbyxor. 
•  Bra skor, gärna vattentäta. Kängor är bäst. 
• Mössa och lättare/luftiga handskar (tidiga morgnar och sena kvällar kan bli kalla). 
 
Utrustning: 

• Ficklampa eller pannlampa. 
• Väckarklocka. 
• Anteckningsblock & penna. 
• Öronproppar. 
• Dina mediciner. 
• Handsprit (finns på plats). 
• Skoskavsplåster. 
• Termos. 
• Kikare. 
 
Elektronisk utrustning: 

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



 

Övrigt: 

Om du vet med dig att du lätt blir hungrig, ta med dig en eller flera ”power bars”, frukt el-
ler dylikt för att få ny energi. 

 

Kamera & objektiv. 
 

Viktigt! 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 svanarna mycket nära och därför är inte bara ett tradition-
ellt teleobjektiv önskvärt utan kanske också en vidvinkel för att kunna fånga annorlunda 
vinklar & bilder på svanarna. 

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

Ta gärna med ett teleobjektiv men glöm heller inte vidvinkelobjektivet eftersom vi stund-
tals kan komma riktigt nära svanarna. Ett stativ bör du också ha med dig. 

• Kamerahus. 
• Ett teleobjektiv för porträtt av svanarna 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 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. 
• Extra minneskort. 
• Extra batterier. 
• Batteriladdare. 
• Backupplösning. 

 

 

 


