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SMÅLEKKASJER: Waterspeed 
 neoprenhansker (www.kinetic-
fi shing.com – kr 199,-) er lagd 
i 3 mm neopren og er forholdsvis 
varme. Selv om hanskene er tykke, 
gir de overraskende god følelse med hva du gjør. De har meget 
bra passform, og borrelåsstramming rundt håndleddene sørger 
for at det blir helt tett – der: Vi hadde forventet at de skulle 
være vanntette. men når vi stikker hånda i vann, pipler vannet 
raskt gjennom i sømmene. Hanskene er tøffe og behagelige, 
bare synd at de ikke er tette.

månedens mini

TRYGG FRAKT
PRODUKTNAVN: RørosBur
PRODUKTFAKTA: Hunde-
bur i 1 mm galvanisert og 
lakkert stål. Trykknapp-
funksjon i dør, innvendig 
matte. Testet i str. Medium 
(63 (h) x 52 (b) x 85,8 (d) 
cm). Leveres også i str. 
Mini og Maxi (dobbeltbur).
FUNKSJONALITET: Solid og lydløst bilbur, vedlikeholdsfritt og lett å 
holde reint. God lufting og god sikt bakover for sjåføren. Jeg  mener 
et bilbur skal være stort nok til å gi god liggekomfort, og lite nok til 
at hunden ikke kastes rundt ved bråstopp. Buret oppfyller defi ni-
tivt sistnevnte krav, men på lange bilturer hadde nok hovedtester 
(middels stor vorstehtispe) foretrukket litt mer i  bredden. Hann-
hunder av hhv. engelsk setter og vorsteh – begge innenfor ra-
sestandardens mål - fi kk også prøve buret. Briten fi kk det veldig 
trangt, tyskeren fi kk ikke plass. En modell mellom Medium og 
Maxi burde derfor være noe å tenke på for  leverandøren. 
Buret kunne gjerne hatt gummiknotter under.
PRIS: kr 4300,-
LEVERANDØR: Røros Produkter AS, tlf. 72 40 61 90, 
www.rorosprodukter.no

Leif Ø. Haug

FULL FRIHET
PRODUKTNAVN: Free 
 motion trekksele.
PRODUKTFAKTA: Justerbar 
trekksele for snørekjøring 
og lignende. Leveres i 
6  størrelser.
FUNKSJONALITET: Free 
motion lever opp til nav-
net, og gir hunden nærmest full bevegelsesfrihet, slik at hundens 
trekkpotensiale utnyttes. De mange mulighetene for justeringer 
gjør at selen kan tilpasses individuelt til nærmest alle hunder og er 
et meget godt alternativ for fuglehunder. Bred og dyp stolpe i brys-
tet gjør at man unngår gnag i «armhulene». Polstringen er god og 
halsåpningens smale, men dype snitt gjør at luftveiene er frie. Når 
man kjører to hunder side om side, fl ytter trekkpunktet seg uten at 
selen vrir seg nevneverdig på hunden. Strikkene i siden gjør at se-
len sitter godt og gir god fl eksibilitet ved brå manøvere.
PRIS: kr 599,-
LEVERANDØR: Non-stop Dogwear A/S, 95 09 24 13, 
www.non-stopdogwear.no

Fritz Rognan

PRODUKTNAVN: Garmin Astro 320.
PRODUKTFAKTA: Oppgradert versjon 
av Garmin Astro 220. 0,5 cm høyere og 
0,3 cm dypere (6,1 x 16,0 x 3,6 cm) enn 
Astro 220, samme skjermmål (6,6 cm 
diagonalt), men med 65.000 fargers 
TFT-skjerm. 260 g m/batterier (2 stk. 
AA, 20 timers levetid). IPX7-klassifi sert 
(vanntett).
FUNKSJONALITET: Garmin kjører trygt 
løp ved første oppgradering av Astro, 
hundepeileren som har revolusjonert 
hundejakta. De viktigste fordelene for 
brukeren er bedre skjerm (65.000  farger 
istedenfor 256), bedre prosessor for 
kjappere kartvisning, 3-akset kompass 
som funker uansett hvordan du holder 
GPSen, kostnadsbesparende intern -
minne (1,7 GB), vibrasjonsvarsler, og 
trådløs overføring av veipunkter og 

sporlogger til andre 320-enheter. I til-
legg er programvaren forbedra ved at 
avstand til hundene vises i kartet, 
 kartet zoomer hundene automatisk med 
på utsnittet, bedre brukergrensesnitt, 
juster bar sporlogg-lengde (15 min. – 2 
 timer), tastelås og skjerm-/batterispa-
rer. Sendeeffekten er den samme som 
på 220’en, men rekkevidda øker 30 pro-
sent med den medfølgende lang pisken.

Noe smårusk har det blitt: Borte er 
muligheta for å låse hundens posisjon 
i senter av kartskjermen, så nå må du 
«pile» deg etter bikkja mens losen går. 
Og brukerens egen sporlogg som før 
var ei lett gjenkjennelig stipla-linje, 
har nå blitt en tykk strek som kan for-
veksles med en hundelogg. Dette er 
småting som Garmin fi kser med ei 
oppdatering hvis de vil. Verre er det 

Godkjent tronarving

REDSKAPS -
TEST

PRODUKTNAVN: Snowline Chainsen.
PRODUKTFAKTA: Brodder med ispigger 
i høykarbonstål, festa med kjettinger i 
rustfritt stål t il mansjetter i elastomer/ 
gummiblanding. Leveres i str. S (÷ 35), 
M (35 – 40), L (40 – 45) og XL (45 +). 
Vekt: 360 g/par i str. L.
FUNKSJONALITET: Det er egentlig rart 
at ingen har tenkt på det før, men 
super solide isbrodder kan være nyttige 
når steinurdene i reinsfjellet og gjør-
mete hjortetråkk blir sleipe av regn – 
lenge før snø og is gjør sitt inntog. Pro-
blemet med de fl este isbrodder er sjøl-
sagt at de er laga for å takle snø, ikke 
barmark. På Snowline Chainsen er 
imidlertid alle deler under foten laga i 
høykarbonstål og rustfritt stål, noe 

KJETTING TIL HJORTELIENE
som gjør at de viser overraskende lite 
tegn til slitasje etter en sesong i reins-
fjellet og hjorteliene vestafjells. Purita-
nerne fl irte høylydt mens jeg drog på 
broddene da hjortebøra skulle heim. 
Men mens resten av jaktlaget banna, 
sklei og ramla med kjøttunge ryggsek-
ker, hadde jeg full kontroll. Og vel nede 
på hytta skulle brått alle kjøpe slike. 
Det tar tre sekunder å dra dem under 
føttene og ett sekund å vrenge dem av. 
Ikke egna til smyg når det blir mye 
stein, men ellers billig forsikring mot 
vrikka ankler og det som verre er.
PRIS: kr 499,-
LEVERANDØR: Hansi AS, 
tlf. 22 23 24 30, www.hansi.no

Åsgeir Størdal

at batterilevetida har krympa nær 20 
prosent fra 24 til 20 timer. Mye skyldes 
nok at den forbedra skjermen trekker 
mer strøm, og kan oppveies med å 
bruke den nye skjermspareren.

Men det er skuffende at Garmin ikke 
har fått inn en etterlengta losindikator. 
Så lenge denne mangler, og verken 
rekke vidde eller antall kanaler er økt, 
er 320 kun ei god oppgradering av 220, 
ingen ny versjon. Har du 220 fra før, er 
det ingen veldig overbevisende grunner 
til å skifte. Men har du ikke Astro, er 
det all grunn til å gå for tronarvingen.
PRIS: kr 6248,- med halsbånd, 
kr 4475,- kun håndenhet.
LEVERANDØR: Garmin Norge AS, 
tlf. 81 56 95 55, www.garmin.no

Åsgeir Størdal

SITT BEDRE!

BJÖRNEN de luxe
• God bærekomfort
• Bekvem sittehøyde
• Velter ikke når du reiser deg
• Behagelig ryggstøtte
• Lastehylle under sekken

Sekken er laget i tett lydløst 
Fauna Tex. Ni lommer!

F A U N A  D I S T R I B U E R E S  I  N O R G E  A V

w w w . v a r i o s p o r t . n o
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PRODUKTNAVN: Rocky Pro Hunter  Reversible
PRODUKTFAKTA: Jaktdress med vendbar kamo 
for høst (Realtree AP) og vinter (snøkamo). 
Membran med teipa sømmer, fôra med polyfi ll. 
Fire frontlommer på høstkamo-sida av jakken, 
og to lommer i vinterkamo. Strikkmansjett rundt 
ermene, avtakbar hette.  Selebukse med glide-
lås opp til lårene og i bryst/ front, stormklaff 
på «høstsida».
FUNKSJONALITET: Vi har hatt gode  erfaringer 
med noen Rocky-produkter tidligere, men deres 
vendbare kamo innfrir ikke helt. Dressen er godt 
fora med polyfi ll og tåler en skvett på grunn av 
membran, men membranen er sam tidig vår 
 viktigste innvending: Den er ekstremt knirkete, 
samtidig som den oppleves som klam. Det 
 hjelper heller ikke at jakken mangler lufting. 
 Videre er det merkelig prioritert at dressen er 

best utrusta med stormklaffer og lommelåser på 
«høstsida» av den vendbare  kamufl asjen. Sær-
lig i forhold til det førstnevnte vil vi hevde at 
stormklaffene blir viktigere jo kaldere det er, og 
«vintersida» av jakken er såpass sparsommelig 
utstyrt med lommer (små, og uten god lukking) 
at det oppleves som et problem. Buksa er be-
dre, ved at den lange side glidelåsen gjør at den 
lett kan brukes som overtrekks-/varmebukse på 
post. Her ville stramming rundt anklene, eller 
 aller helst en gamasjløsning, vært en god for-
bedring. Men inntil Rocky får gjort noe med 
membranen, er dette et plagg primært for stille-
sittende postering.
PRIS: kr 1590,- (jakke) og kr 1390,- (bukse).
LEVERANDØR: ABC Fritid, tlf. 74 15 40 30, 
www.abcfritid.no

Åsgeir Størdal

DETALJKUNNSKAP FRA NORRØNA
PRODUKTNAVN: Norrøna Falketind Gore-tex pro shell.
PRODUKTFAKTA: Lett membrandress (jakke 462 g, bukse 481 g) i 3-lags gore-tex 
pro shell. To høye frontlommer og innerlomme på jakken, lang lufting under 
 ermene og formskåret ermavslutning. Glidelås i 5/6 av buksas høyde, to lommer 
og ei lårlomme. Snorstramming rundt anklene og gamasjekrok foran, vannav-
visende glidelåser.
FUNKSJONALITET: Falketinds pro shell-dress har vært et behagelig følge gjennom 
en regntung sommer. Som vanlig er det lite å si på Norrønas stoffkvalitet, og 
 detaljene er gjennomtenkte hvis de passer din bruk: Her er det for eksempel «bare» 
to utvendige jakkelommer, og de er høyere plassert enn normalt for ikke å komme 
i konfl ikt med klatresele eller ryggsekkens hoftebelte. Meget lange glide låser under 
ermene og i buksesida gir skikkelig lufting. Glidelåsene er kun vann av visende, men 
Norrøna har fornuftig nok lagt en brei fl app på baksida. Smart detalj med gamasje-
hempe foran på bukseankelen for å få festa/tetta til rundt støvelen. Denne burde 
vært enklere å låse når den ikke er i bruk, ettersom den ellers små irriterende 
 henger seg fast i skolissene. Snittet er en smakssak: Jakke er kort i livet og for-
holdsvis tettsittende. Det er plass til en grei fl eece, men et mellomplagg i dun kan 
bli klaustrofobisk. Forholdsvis støyende stoff begrenser bruksområdet en del med 
omsyn til jakt, men til all annen bruk – også hverdags – duger dette i fullt monn.
PRIS: kr 3.999,- (jakke) og 2.999,- (bukse).
LEVERANDØR: Norrøna Sport AS, tlf. 66 77 24 00, www.norrona.no

Åsgeir Størdal

PRODUKTNAVN: Simms G3 Guide 
 Convertible Wader.
PRODUKTFAKTA: Full vadebukse med 
Goretex-membran (3 lag øverst, 5 lag 
fra lårene og ned) som kan konverteres 
til midjevader. Nylon/polyester- mikro-
fi ber utvendig, Pro Shell innvendig. 
4 mm neopren-fot. Innebygd belte. 
 Tåler saltvann. Leveres med rep. sett.
FUNKSJONALITET: Relativt kraftig 
bukse som er overaskende myk og 
smidig i stoffet. Gir «silkepysj»-feeling 
med god funksjonalitet og behagelig 
passform. Teknisk er buksa helt i topp-
sjiktet. Pusteevnen er upåklagelig med 
generelt meget god slitestyrke og kva-
litet. Pluss for fastmontert innebygd 
belte. Cluet med buksa er at den kan 
konverteres fra full vadebukse til 
midje vader i en håndvending: Over-
delen frigjøres med et borrelåsfeste 
i selen og dyttes ned i ei «lomme» i 
linningen som lukkes med glidelås. 
Vips, så har du en fullverdig midje-
vader! Overdelen er såpass tynn i stof-
fet at den ekstra «pløsa» innunder lin-
ning og belte knapt merkes. Vi stusser 
imidlertid på at selen er fastmontert 
bak og ikke lar seg «gjemme» sammen 
med resten av overdelen på grunn av 
festepunktene. Mange vil nok fore-
trekke kun belte ved midjevadebruk. 
Løsningen blir å stappe selen nedi lin-
ningen. Ellers er brystdelen tynn og 
komfortabel, men litt «slapp i fi sken», 

slik at den er avhengig av selene for å 
holde seg oppe. Borrelåsfestene her 
kan dermed være et svakt punkt. Stof-
fet i brystlomma  føles i tynneste laget, 
men har holdt vannet ute. Alt i alt en 
suveren vadebukse hvis du trenger 
både full- og midje vadebukse i topp 

KAMO MED KRØLL

GOD ALLROUNDER: Kvitfjell Insulated dunjakke 
(www.bergans.no, kr 2600,-) er et allsidig vinter-
plagg: Vindtett og vannavvisende ytterstoff med 
ventilasjonsåpninger under armene. Vannav-
visende glidelåser i front, brystlommer og skikort-
lomme, og innerlomme som 

fungerer som kompresjonstrekk. Gode mansjetter 
med tommelhull, forsterkninger på albuene og 
 forlenget ryggparti, samt fast hette med gode 
 justeringsmuligheter og fl eece i kragen. En kom-
pakt og stilig dunjakke med kroppsnært snitt. 
 Passer like godt i byen som på fjellet!

REDSKAPS -
TEST

kvalitet. Her får du begge i en!
PRIS: kr 4499,-
LEVERANDØR: Tundra Outdoor, 
tlf. 63 94 55 80, 
www.tundraoutdoor.no

Marius Angvik

To bukser i en smekk!

Nå kun 

NISSAN NAVARA 
LE Toppmodell 190Hk!

Leasing

kr.1.990,- eks.
mva.
mnd.

*

* Termingebyr: kr.85,- eksl.mva, etableringsgebyr kr.2.699,- eks.mva, 
forskudd: kr.50.000,- eks.mva. 36 mnd./60.000 km. Utstyrsnivå kan variere fra 
avbildet bil.

kr.346.500,- Inkl.mva.

• Tillhengerfeste
• Planbunn
• Stigtrinn
• Bluetooth
• Cruisekontroll
• Mørke ruter
• Diff. lock
• Tåkelys
• ESP
• 17’’ Alu. felg
• Multiratt
• 450 nm!

LYNGBAKKVEIEN 1, SKIEN · TELEFON 35 50 99 00
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Lanullva-produktene er strikket i ren 

merinoull (20,8 mikro), kjennes mykt og be-

hagelig mot huden, og er økologisk tekstil-

behandlet.

De har en god passform, er svært elastiske

og meget komfortable å bruke.

Med Lanullva produktenes effektive ventil-

ering og varmende egenskaper, gir ullunder-

tøyet deg en jevn og behagelig kroppstemp-

eratur. Du vil merke dette spesielt når du

oppholder deg i skiftende utetemperatur og

med et variert aktivitetsnivå.

Du vil til enhver tid føle deg tørr og behagelig

varm, for de termiske egenskapene er unike.

Maskinvaskes på ullprogram.

VINJE ULLPRODUKTER AS – 6493 Lyngstad
Tlf :  712 95 800   Faks:  712 95 571 
E-post:  post@vinje-ullprodukter.no
w w w . l a n u l l v a . c o m

Ren merinoull

Økologisk tekstilbehandlet

Ventilerende strikkemønster

Transporterer bort svette

Temperaturregulerende

Julegaver  
som varmer

REDSKAPS -
TEST

månedens mini

PRODUKTNAVN: Blue star blood 
 fi nding agent.
PRODUKTFAKTA: Kjemisk blodfi nner: 
Tablettsett som oppløses i vann, 
 påføres med sprutefl aske, og gjør 
blodrester blått fl uoriserende uten 
bruk av kunstig lys. Reagerer sjøl på 
kraftig uttynna blod (1:1000).
FUNKSJONALITET: Ettersøk kan være 
kompliserte saker, da du sjøl med en 
god ettersøkshund tilgjengelig må 
 basere deg på egenskapene til en 
skapning som har begrensa mulighet 
til å kommunisere med deg – og dine 
evner til å lese hunden. Blue star blod-
påviser er et nyttig hjelpemiddel for 
å gjøre korte ettersøk, eller utrede 

skuddstedet og sikre at hunden går på 
riktig spor. Settet består av ei vanlig 
sprutefl aske og to pakker med to ta-
bletter hver. Hvert tablettsett blandes 
ut med 125 ml vann, men tablettene er 
litt tungt oppløselige, så det tar noen 
minutter før du er klar til aksjon. På 
skuddstedet sprøyter du blodspor-
væska utover med lave, halvmåne-
forma bevegelser. Er det blod på 
 stedet, vil dette framtre som sjøl-
lysende blått. Dette forutsetter imidler-
tid at det er skumt (jo mørkere, jo 
 bedre), noe som begrenser Blue Stars 
bruksområde en del. Lommelykta 
hemmer effekten og vil uansett øde-
legge nattesynet ditt – i tillegg til at 

FISKERENS PIKNIK-SKRIN: Plano 7936 Chill Bag (www.
elbe.no, kr 799,-) er et solid hybridskrin i hardplast kom-
binert med side lommer i nylon, noe som gir bedre 
fl eksi bilitet. Topplokket er delt i fem smårom, som med 
fordel kunne vært lengre. To koppholdere nedfelt i lokket 
stjeler drøyt mye plass. Hovedrommet er delt i tre store 

rom, der de to på  sidene rommer to Plano 3600-sluk-
bokser hver (to stk. med følger), men ellers er fi ne til 
sneller og annet plasskrevende  utstyr. Det midterste 
og største rommet har kjølebag av nylon, hensynsfullt 
skreddersydd til 6 ølbokser …

kunstig lys under ettersøk er forbudt. 
Produktet er godt og nyttig, men ut-
fordringa er prisen og rekkevidda: Du 
skal være sparsommelig for å få ei full 
fl aske (med dobbelt sett tabletter) til å 
rekke opp mot 100 meter, slik produ-
senten angir. Og går ettersøket over 
fl ere hundre meter, blir det ei ganske 
kostbar affære med diverse feilspor 
og avstikkere. Men til de gangene du 
 virkelig trenger det, vil det være vel 
 anvendte penger.
PRIS: kr 395,- (fl aske og to tablettsett), 
kr 490,- for fi re refi ll.
LEVERANDØR: Wadsten AS, 
tlf. 71 23 51 03, www.wadsten.no

Åsgeir Størdal

NYE CALIDA HOLDER MÅL
PRODUKTNAVN: Daiwa  Calida 2000
PRODUKTFAKTA: Haspel snelle med 
frontbrems. 6  kulelager + 1 rulle-
lager. Senekapasitet: 135 m/ 
0,25  mm. Utveksling: 4,7 : 1. 
Vekt: 230 g. Ekstraspole i 
 aluminium medfølger.
FUNKSJONALITET: Solid og kom-
pakt snelle i aluminium med svært 
god balanse i kroppen. Kontant, men jevn og følsom gange. Bremsen 
imponerer og jobber stabilt gjennom hele registeret, og lar seg lett 
 fi njustere. Godt snøreopplegg som resulterer i lange kast.  Ingen tegn 
til bøyleoverslag eller annen slark i systemet. God kontakt med fi sk og 
agn. Snellematerialet absorberer kulde effektivt og fordrer derfor 
 hansker på kalde dager. Ellers er dette rett og slett en meget god 
snelle!
PRIS: kr 2990,-
LEVERANDØR: Nordic Outdoor AS, tlf. 37 00 28 00, 
www.nordic-outdoor.no

Marius Angvik

VEL VERDT VEKT OG KRONER
PRODUKTNAVN: Ajungilak Tyin Winter.
PRODUKTFAKTA: Sovepose med utside i nylon rip, innside i micro lite-tex, og 
 holfi ber polyester-fyll (Ultraloft). Oppgitt komforttemp: + 10 til ÷ 20 (ekstrem ÷ 30). 
Vekt (vår måling): 2400 g (180 cm).
FUNKSJONALITET: Vintersoveposer har to brukergrupper: Dei som faktisk over-
natter utandørs om vinteren – og dei som frys til fjells i tresesongsposer både 
vår, sommar og haust. Underteikna tilhøyrer siste gruppe, men har trassig brukt 
lettare 3-sesongsposar så langt. Etter ein sesong med Ajungilak Tyin Winter, er 
det berre å krype til korset: Søvnkvaliteten er så ekstremt mykje betre! Legg til at 
posen har romsleg hette, halsklaff, og god plass til overkropp str. XL, så har du 
ein pose som dekker dei fl este behov. Men det gir sjølvsagt også meir vekt: 180 
cm-versjonen (stor nok til testpersonen på 1,85) blei vegd inn på dryge 2400 
gram. Når polyesterfyllet heller ikkje er av det lett komprimerbare slaget, ruver 
posen i ryggsekken. Ingen drømmepose for «gramjegeren», men på den andre 
sida: Kor effektiv er jegeren etter to – tre netter med dårleg søvn? På plussida 
nevner vi overraskande kort tørketid og ekstraisolasjon i fotenden som held 
 fuktigheita godt ute.
PRIS: kr 2.200,-
LEVERANDØR: Ajungilak AS, tlf. 23 14 37 00, www.ajungilak.no

Svend Arne Vee

MORSOM LETTVEKTER
PRODUKTNAVN: HMG Silver Wings 76 Haspel
PRODUKTFAKTA: 7,6 fots 2-delt haspelstang, klassifi sert for 
slukvekter 3 – 12 g. Leveres med stangtrekk og cordura stang-
tube.
FUNKSJONALITET: Silver Wings’ haspelstenger skiller seg ut 
med et kort og litt spesielt utformet håndtak, noe som gjør at 
stanga virker atskillig lengre enn sine 7,6 fot. I bruk er stanga 
et artig bekjentskap: Den er forholdsvis myk og har toppak-
sjon. Dette gir ikke de beste oddsene for skikkelig  tilslag hvis 
storørreten skulle bite, men er desto artigere å drille fi sk med. 
Håndtakets utforming er meget bra, men snellefestet skuffer: 
På en smekker stang av denne typen burde man slippe å 
holde rundt det tynne gjengepartiet; det ødelegger mye av 
helhetsinntrykket. Toppaksjonen gjør at stanga egner seg bra 
til fi ske med tynne snører, da stanga effektivt tar av for 
 uventede sprell når du har fast fi sk.
PRIS: kr 999,-
LEVERANDØR: Pure Fishing AS, tlf. 23 23 40 00, 
www.purefi shing.com

Henrik Strømstad

Blått blod


