
Island
Preliminärt program.



Vi träffas på Islands flygplats, Keflavik där vi möter upp dig. Därefter beger vi oss till våra 
hyrbilar för vidare färd ut till vårat första resmål.
Programmet kan komma att ändras från dag till dag beroende på väderleken. Detta är 
något man får vara beredd på gällande Island. På denna resa blir det en hel del bilresa.

ALLMÄN INFORMATION

PROGRAM
Dag 1 – Ankomst till Island

Vi lägger väskorna i våra bilar och påbörjar vår resa. Denna dag reser vi norrut och upp 
mot bergen. Vi övernattar vid en mindre fiskeby där vattenfall finns väldigt nära oss. Vi 
intar en gemensam middag och går igenom aktuell väderprognos och aktuellt program 
för morgondagen. Övernattning - Olafsvik.



ALLMÄN INFORMATION

PROGRAM

Dag 2

Vi stiger upp ca kl 8 och äter frukost. Vi intar lunch på lämpligt ställe utmed vägen.
Fotografering: Vi skall denna vår första dag bekanta oss med de olika reglagen på 
kameran. Vi ställer upp våra stativ och lär oss att ställa in kameran gällande tider och 
bländare, ISO och Kelvin. Vi skall även titta på hur ljuset reflekteras genom Lee- filter-
sats. För Dig som redan kan Din kamera kommer Du få möjlighet till riktigt bra fo-
tografering på egen hand. Vi besöker ett av de mest berömda vattenfallen på Island. Vi 
avslutar vår dag med ankomst till Breidavik. Övernattning - Breidavik.

Dag 3

Vi stiger upp ca kl 8 och äter frukost. Kl 09.00 packar vi våra bilar med utrustning och 
ca kl 09.30 beger vi oss ut. Vi intar lunch på lämpligt ställe utmed vägen.
Fotografering:
Denna dag skall vi lära oss att ta bilder med riktigt lång slutartid. Ett ND 10 filter är att 
föredra. Vi skall gå igenom vilken inverkan ett polariseringsfilter har för fotografering 
och hur du som fotograf ställer in olika filter för att passa landskaps fotograferingen 
allra bäst. Vi skall se hur moln, hav och land samspelar på ett fantastiskt sätt. Jag kom-
mer att guida dig genom bildkomposition där vi skall lära oss ”den gyllene regeln”, lin-
jer som finns mitt framför oss i landskap och hur du som fotograf fångar stunden och 
intensiteten i vågorna. För Dig som redan kan din kamera går du på egen hand och tar 
de bilder du önskar. Denna dag besöker vi berget där de flesta Lunnefåglarna samlas. 
Bra möjlighet till fågelfotografering utlovas. Övernattning – Breidavik

Dag 4

Vi stiger upp ca kl 8 och äter frukos. Kl 09.00 packar vi våra bilar med utrustning och 
ca kl 09.30 beger vi oss ut. 
Fotografering: Vi fortsätter med landskapsfotografering och får möjligheten att förd-
jupa oss i bildkomposition. Idag ska vi gå igenom principerna för HDR fotografering 
samt hur Du kan skapa panoramabilder på ett otroligt effektfullt sätt. För dig som har 
kunskap i slutartider och bländartal kommer vi att fokusera mer på bildkomposition i 
landskap med både strand, hav, berg och helhet som fokus. Övernattning - Akkureje.



Dag 5

Vi stiger upp ca kl 8 och äter frukost. Kl 09.00 packar vi våra bilar med utrustning och ca 
kl 09.30 beger vi oss ut.
Fotografering: Denna dag är det självstudier som gäller. Det är nu du får möjlighet att 
själv praktisera dina kunskaper som du lärt dig så här långt.
Vi besöker varma källor, vattenfall och fantastiska vattenfall. Övernattning - Akkureje

Dag 6

Vi stiger upp ca kl 8 och äter frukost. Kl 09.00 packar vi våra bilar med utrustning och ca 
kl 09.30 beger vi oss ut. Denna dag blir en lång dags bilfärd. Vi kommer att åka ifrån de 
norra delarna av Island till de södra för att besöka några av de största och mest
Denna dag försöker vi besöka några av Islands turistbegivenheter. De varma källorna, bad 
i ”The secret lagoon” samt Tingsplatsen. Det blir en dag av relax men även en dag med 
fotografering för familjealbumet. Möjlighet att inhandla en äkta Isländsk lammullströja 
kommer att finnas. Övernattning – Akranes.

Dag 7

Vi stiger upp ca kl 8 och äter frukost som finns att tillgå i respektive lgh. Kl 09.00 packar 
vi våra bilar med utrustning och ca kl 09.30 beger vi oss ut. Om vår färd går norr- eller 
söderut bestäms helt av väderleken.Denna dag ska vi arbeta mer aktivt med kameran och 
det är nu som Dina färdigheter som fotograf kommer att sättas på prov. En blandning av 
långa slutartider, bildkomposition, snabba slutartider, hav, land samt böljande landskap 
kommer nu att finnas framför Dig. Det blir nu helt upp till Dig att forma bilden i kameran 
och skapa det magiska ögonblicket som finns där ute och som vi alla väntar på.
Fotografering: Idag ska vi fokusera på bildkomposition och på att ta bilder i ett landskap 
som är vidsträckt och relativt ”naket”. Att få till en intressant landskapsbild som andas 
form, ljus, färg och där berättelsen om landskapet står i fokus är i dessa trakter svårt.
Vi åker mot Höfn och besöker vattenfall, Black Beach samt en hel del andra ställen på vår 
färd. Vädrets makter styr denna dag.
Övernattning - Hella



Dag 8

Vi stiger upp ca kl 8 och äter frukost som finns att tillgå i respektive lgh. Kl 09.00 packar vi 
våra bilar med utrustning och ca kl 09.30 beger vi oss ut. Om vår färd går norr- eller söderut 
bestäms helt av väderleken.
Denna dag ska vi arbeta mer aktivt med kameran och det är nu som Dina färdigheter som 
fotograf kommer att sättas på prov. En blandning av långa slutartider, bildkomposition, snab-
ba slutartider, hav, land samt böljande landskap kommer nu att finnas framför Dig. Det blir nu 
helt upp till Dig att forma bilden i kameran och skapa det magiska ögonblicket som finns där 
ute och som vi alla väntar på.
Fotografering:Från Hella kommer vi att ta oss till olika vattenfall samt glaciärsjön. Här har vi 
möjlighet utifrån vädret att helt bestämma vad vil vill se. Möjliga utflykter är:
Övernattning – Hella. Vi åker mot Höfn och besöker de platser vi anser intressanta. Vädrets 
makter styr denna dag.

Dag 9

Dags för att åka hemåt.
Vi åker mot Keflavik och på vägen stannar vi för lunch samt fika. Hittar vi någon naturskön 
plats stannar vi och fotograferar detta.



Nödvändig utrustning:
- vandringskängor
- promenadskor
- regnkläder ( Jacka / byxor / keps)
- strumpor och sockor (flera ombyten)
- kort- och långärmade skjortor/tröjor (flera ombyten)
- varma tröjor (hood tröja, collage tröja etc – flera ombyten) - enklare kläder för mid     
   dagar
- plåster
- vindjacka
- vindbyxor
- vattenflaska
- långbyxor som tål tuffare tag
  
Extra utrustning (bra att ha saker)
- mössa
- vantar
- GPS
- merinoull tröjor
- ullsockor/strumpor - långkalsonger - termos
- lunchlåda
- försvarets hudsalva - visselpipa

Kamera och data utrustning: 
- kamera - objektiv
- kameraryggsäck
- extra batterier
- självutlösare
- trebens stativ
- bärbar dator med Lightroom installerad och klar innan avfärd från Arlanda flp. - extra  
   minnen
- extern hårddisk för lagring av bilder - putsdukar - regnskydd för kameran
- filter ND 6 eller ND 10
- filter tonat grått - Polariseringsfilter

UTRUSTNING



UTRUSTNING ATT TÄNKA PÅ NÄR DU ÄR PÅ ISLAND

Här följer några bra saker att tänka på under din och er vistelse på Island.
Vädret på Island kan slå om väldigt snabbt. Från klarblå himmel till regn och kyla på 15-30 
minuter. Att vara uppdaterad avseende väderleken är bra. Att ha med sig en mindre väska 
med extra strumpor, tröja och regnkläder är bra.
Klä dig lite extra varmt och ta hellre av dig plagg för plagg.
På vissa ställen kan strömmarna i havet vara mycket starka. Se upp så att du inte befinner 
dig för nära strandkanten då vågor kan slå upp väldigt hastigt och skölja med sig både dig 
och utrustning.
Tänker du gå ut och vandra upp för något berg, fråga först Anders om vägar och karta. Att 
gå uppför ett berg kan se enkelt ut men är betydligt jobbigare och tuffare än det ser ut. 
Likaså kan riskerna med lösa stenar vara stora. Vill du gå upp för ett berg, tänk då på att 
hålla ett stort avstånd till personen framför dig. Risk för nedfallande stenar finns.
 
Lunchmat står var och en för. Vi lunchar utefter vår färd.
Island är en vulkanisk ö. Att gå utanför vägar eller vandringsleder kan vara befängt med livs-
fara. Under mossan kan det finnas djupa sprickor eller varma källor som varken syns eller 
märks. Var försiktig och rådfråga alltid Anders om Du vill vandra utanför uppmärkta leder.
Allt skräp skall naturligtvis tas med. Lämna ingenting kvar i naturen.



Välkommen önskar Anders Jorulf 
e-mail: anders@jorulf.se

tfn: +46 70 - 234 65 30


