
Färöarna
Program



Härligt att ha Dig och Er med på denna resa upp till Färöarna där vi kommer att få 
uppleva storslagen natur med vandring och fotografiska möjligheter. Denna bro-
schyr innehåller program med tider, förslag på kläder samt utrustning att ha med 
och på sig. Även allmän information och lite om säkerheten på Färöarna. Mer infor-
mation får du vid ankomsten.
Fotokurs:
Resan fokuserar på landskapsfotografering, norrskensfotografering (om detta 
ges tillfälle) samt dagliga utflykter till olika platser, kända som okända ställen på 
Färöarna. På kvällarna går vi igenom deltagarnas bildmaterial och ger möjlighet 
till förbättringsförslag. Vi går även igenom Lightroom i mån av tid och för den som 
önskar detta. Fotoinstruktörer på resan är förutom Anders även Hubbe Wojytna från 
Molanders med mångårig vana från fotografering i olika miljöer. Om det uppstår 
möjlighet för norrskensfotografering kommer vi att föreslå för den som önskar att 
åka ut med oss och fotografera norrsken. Detta innebär att vi behöver vara ute några 
timmar samt att antalet sovtimmar blir mindre. Valet att åka ut om det uppstår 
norrsken är helt frivilligt men rekomenderas starkt. Naturligtvis lär vi ut norrskens-
fotografering och hur du bäst ska fotografera detta fantaststiska naturfenomen.
Transport:
Vi åker i minibuss vilket möjliggör att färdas på samtliga vägar samt tunnlar på ön. 
Maximal restid till / från olika destinationer är ca 90 minuter från boendet förutsatt 
att vi inte stannar på vägen. Vägskatter samt vägtullar ingår i kursens pris.
Boende:
Vi bor i Torshamn där frukost ingår samt del i dubbelrum.
Mat:
Vi äter på lokala restauranger i Torshamn samt utefter vägarna. Var beredd på att 
lunchen kan bestå av ”sandwich” vid en besninstation. Kvällsmat intar vi vid lokala 
restauranger i Torshamn.
Valuta samt kreditkort:
På Färöarna betalar man i DKK, Danska Kronor. De flesta kreditkort gäller i stort 
sett överallt på Färöarna.

VÄLKOMMEN



PROGRAM - Programmet kan komma att ändras beroende på väder.

Dag 1 – Ankomstdag
Vi landar på Färöarnas flygplats om SAS tidtabell håller ca kl 12.15. Flygplatsen är väldigt 
liten. Efter att vi hämtat våra väskor söker vi oss till våra hyrbilar för att därefter åka in till 
vårat hotell som ligger centralt. Vi packar upp våra saker och har en första genomgång av 
Färöarna, programmet samt väderleken de dagar vi är på ön.
On vädret tillåter åker iväg till Färöarnas högsta plats där vi i lugn och ro kan gå igenom 
de olika reglagen på kameran samt börja med vår fotografering. Denna eftermiddag ska 
vi lära känna kameran samt för de som är mer avancerade fotografer lär vi ut panorama-
fotografering.
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Dag 2

Efter frukost är det avfärd över till andra sidan ön. En bilfärd som tar ca 90 minuter. 
Denna dag kommer vi få uppleva mindre vattenfall, natursköna platser samt få 
möjlighet till riktigt bra landskapsfotografering. Denna dag ska vi fokusera på olika 
slutartider, landskapsfotografering samt om vädret tillåter – norrskensfotografering.
På kvällen går vi igenom deltagarnas bilder samt kikar på Lightroom för den som så 
önskar.
Dagens uppgift:
Att arbeta med långa och korta slutartider samt med ND och polartiseringsfilter.

Dag 3

Efter frukost tar vi oss till en av de finaste vattenfallen som finns i Norra Europa (en-
ligt mig). Vi stannar upp och vandrar på detta ställe som är en fantastisk möjlighet till 
riktigt bra landskapsfotografering. Har du drönare och vädret tillåter är detta platsen 
för dig. På eftermiddagen försöker vi hinna med en kortare vandring längs med en 
flodådra där vi fokuserar vår fotografering på landskap och vattendrag i naturskön 
miljö.
Dagens uppgift:
Att på längre håll fotografera vattenfall i vidvinkel, samt att ifrån olika vinklar skapa en 
spännande och naturskön landskapsbild.
På kvällen går vi igenom deltagarnas bilder samt kikar på Lightroom för den som så 
önskar.

Dag 4

Den här dagen ska vi försöka gå upp tidigare så att vi kommer iväg tidigt. Tanken är 
att vi ska åka till en av de mest avlägnsa fiskelägren på Färöarna där vi kommer att få 
uppleva storslaget landskap. Denna dag ska vi fotografera hav, berg och storslagenhet. 
Vi kommer att fokusera vår fotografering på lång och kort slutartid där vi dels fångar 
dropparna men även havets långa dyningar som slår upp mot klipporna och formar 
bilderna vi vill ha.
Dagens uppgift:
Att med kameran skapa dramtik i bilden och utifrån landskapet, havet och bergen 
fotografera med lång och kort slutartid. På kvällen går vi igenom deltagarnas bilder 
samt kikar på Lightroom för den som så önskar.



Dag 5

Vi gör oss redo för hemfärd.



- Systemkamera
- Objektiv I – från 15mm och uppåt. Zoom objektiv eller fasta objektiv går bra.
- Objektiv II – Det går bra att ta med sig ett större zoom objektiv, dock kommer kursen 
att fokusera på landskapsfotografering och inte fågel eller djurfotografering.
- Polariseringsfilter (frivilligt)
- ND 6 filter
- Kameraväska / ryggsäck
- Bärbar dator
- Lightroom (frivilligt)
 
Finns att pröva på plats:
- Nikon Z7 med olika zeiss objektiv.
- Canon med 21 mm zeiss distagon objektiv
- Hasselblad X1D
Om deltagare lånar ovan fotoutrustning ansvarar deltagaren helt för utrustningen som 
lånas. Erfoderlig försäkring rekomenderas samt fullt ansvar tas av deltagare som lånar 
ovan utrustning av Anders Jorulf.

FOTOUTRUSTNING/TEKNIK



Nödvändig utrustning:
- Vandringskängor
- Promenadskor
- Regnkläder ( Jacka / byxor / mössa)
- Strumpor och sockor (flera ombyten)
- Kort- och långärmade skjortor/tröjor (ombyten)
- Varma tröjor (hood tröja, collage tröja etc –ombyten)
- Varm jacka för att stå utomhus och fotografera (lager på lager principen)
- Varma byxor för att stå utomhus och fotografera (lager på lager principen) - Enklare     
    kläder för middag på restaurang
- Plåster
- Vindjacka
- Vindbyxor
- Vattenflaska
- Termos
- Ryggsäck (liten rygga går bra)
   Extra utrustning (för den som vill glänsa lite)
- Vantar / handskar
- GPS
- Merinoull tröjor
- Ullsockor/strumpor - Långkalsonger
- Försvarets hudsalva - Visselpipa
   Försäkring:
- Avbeställnings- och reseförsäkring - olyckdsfallsförsäkring
- sakförsäkring

KLÄDER
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ÖVRIGT/SÄKERHET

- Egen tid kommer att finnas för att gå igenom sina bilder samt för eventuell redigering.
- På kvällarna försöker vi inta gemensam middag om det finns möjlighet till detta och alla    
   vill.
- Färöarna är en ögrupp mitt i Atlanten där vädret kan slå om väldigt fort. Därför kan 
   programmet komma att ändras. Information om eventuella ändringar baserade på väder  
   kommer att ges under resans gång.
- Där ingenting annat är föreskrivet är drönare tillåten på Färöarna.
- Färörna tillhör Danmark varvid lokal valuta är Dansk Krona. Visum eller pass behövs inte  
   för inresa till Färöarna för skandinaviska medborgare eller medborgare som har 
   permanent uppehållstillstånd i Sverige. Rekomenderat är att alltid ha med sig giltigt pass  
   samt körkort.
- Det är väldigt viktigt att samtliga deltagare beaktar säkerheten och följer de lokala 
   rekomendationer samt föreskrifter som finns på Färöarna. Det är viktigt att vandra på 
   endast utstakade stigar och gångvägar. Djurlivet får inte störas. Vi som ledare kommer att  
   informera samtliga deltagare om eventuella risker och ber samtliga deltagare att 
   respektera i de fall vi säger att det är olämpligt eller farligt/olämpligt att gå till vissa 
   platser. Fotoadventures.se tar inte ansvar för deltagare som inte följer lokala föreskrifter      
   eller fotoadsventures.se ́s säkerhetsråd och föreskrifter på plats. Fråga oss som leder 
   denna resa innan du avser gå eller vandra iväg ifrån gruppen så kan vi ge dig 
   rekomendationer om säkerheten på plats.
- På Färöarna finns en av Norra Europas Guide Michelin restauranger. Önskas ett besök   
   på denna restaurang ska detta meddelas fotoadventures.se en månad i förväg. Kostnad  
   per person är ca 6000 SKR plus taxi t/r till hotellet och betalas av respektive deltagare. 
   Ett besök på denna restaurang är helt frivilligt och ingenting vi på fotoadventures.se  
   ansvarar för.
- Maten på färöarna består av fisk, skaldjur, lamm och nötkött. Vin, öl samt övriga drycker  
   finns på de restauranger vi besöker.



ÖVRIGT/SÄKERHET

Välkommen önskar Anders Jorulf
 

Anders Jorulf Photography AB
Tegnérsvägen 9

147 31 Tumba
Sweden

 
Tfn: +46 70 260 74 13
Mail: info@jorulf.se

www.fotoadventures.se


