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Karakterskalaen vi bruker går fra                    som er dårligst, til                    som er best.1 6

Storefot!

Tidlig på syttitallet var under- 
tegnedes store forbilde Sverre M. 
Fjelstad. Fascinasjonen var stor når 
den behagelige naturfotografen med 
lusekofte og ryggsekk ble filmet der 
han tok trugene fatt og formelig 
skled uhindret innover skogen med 
fotostativ på nakken, mens trivelig 
musikk trillet ut av tv-skjermen. Etter 
den gangen har truger vært min store 
favoritt i skogen vinterstid. Noen 
erfaringer etter trettifem år på  
truger vil vi nå dele med  
våre lesere.

Stor-
testen

Utstyrs-
nyheter

Utstyrs-
tester

Våpen

Mer tester, utstyr og våpen: Enkelttester s 54   Utstyrsnyheter s 64 

JEGERTEST: Truger
TEKST OG FOTO: 
GJERMUND LINDSTAD



49JEGER HUND & VÅPEN, NOVEMBER 2014

SVÆRT MANGE HAR de siste årene kas-
tet seg på trugetrenden som det må sies å 
være. Det har skjedd en bortimot revolusjone-
rende utvikling på dette området siden sytti- og 
åttitallet. Den gang var det stort sett to typer 
truger å få tak i, den tradisjonelle canadatruga 
og den lite innovative hyttetruga. De aller fleste 
av dagens trugemodeller følger prinsippene til 
canadatruga, som var og er en slepetruge som 
ikke følger foten opp og ned, men som hele 
tiden ligger vannrett etter snøflaten. Det gjør 
den fordi den roterer i bindingen. Canada  truga 
kunne du bruke i retning fremover, å rygge 
med den er komplett umulig i løs snø. Den 
nevnte hyttetruga sitter fast på foten og følger 
fotens bevegelser til enhver tid, en mindre vel-
lykket løsning, mer om det senere. 

Vi er bygd forskjellig. I dag er det mange 
modeller innenfor hvert merke, men det er 
ikke så mange merker tilgjengelig på marke-
det i Norge. Variasjon i modeller er en stor 
fordel fordi vi fra skaperens side er forskjel-
lig bygd, og det er derfor lurt å bruke litt tid 
på trugekjøpet før du bestemmer deg for hvil-
ken modell du bør ha. Det er litt som å kjøpe 
bukse, du må finne en størrelse som passer. 
Når det er sagt, er det også viktig at du tar 
hensyn til at trugene skal fungere på det 
underlaget og terrenget du hovedsakelig vil 
bruke dem på. 

Trugens prinsipp. Som alle vet varierer snø-
forholdene betydelig i løpet av vinteren, men 
også fra dag til dag. Trugens prinsipp er at 
den skal fordele din vekt ut over en større 
flate. Resultatet av dette er at du ikke tråkker 
til bunns, men avhengig av snøforholdene, 
holder deg mer flytende oppe i snøen. Etter 
store snøfall med lett snø i kaldt vær kan du 
godt synke til skrittet selv med truger. Det er 
da vi kan si at størrelse betyr noe. Jo større 
trugen er, desto mindre vil den synke ned 
under slike forhold. Baksiden er at den da 
også er tyngre å løfte opp igjen fordi snøen 
detter inn over trugen under slike forhold.

Valget er enkelt om det er slik snø du må 
takle, så stor truge som mulig! Vi vil egentlig 
anbefale at du har to par, ett mindre par for 
fast snø, og ett større par som brukes når du 
trenger bedre bæring. Det er også viktig at du 
tenker på at vekten trugen skal bære også 
ivare tar ryggsekken som eventuelt skal være 
med på tur.

Tilpasset kvinner. Kvinner og menn er for-
skjellig bygd og det har de senere år kommet 
truger på markedet som er myntet på kvin-
ner. De er smalere og de har også mindre bin-
dinger, mer tilpasset kvinners føtter og 
kroppsfasong. Dette har vært gledelig mot-
tatt av de jentene som har prøvd truger i 
denne testen. 

Det er bindingene som skiller. En essen-
siell del på trugene er bindingen, og det er på 
mange måter bindingen som skiller trugene i 
praksis, både på kvalitet og pris. Bindingene 

har som funksjon å holde trugen festet til 
foten uten å slarke, den har også som funk-
sjon å sørge for at trugen slepes etter snøen 
når man beveger foten fremover, og når foten 
løftes skal framdelen av truga (den delen som 
er foran tåa) få en liten angrepsvinkel slik at 
truga kommer over snøkanten i fremkant av 
forrige nedtråkk. En truge som ikke gjør 
dette vil du måtte løfte ekstra høyt for å gå 
med i løs snø. Over tid sparer du mye krefter 
på at dette fungerer. Er du ikke vant med å 
bruke truger, vil du merke denne bevegelsen 
veldig godt i hofteleddsbøyeren. Alle trugene 
i testen er ment å fungere sånn, men gjør det 
ikke. 

Du blir våt. En sekundær og irriterende kon-
sekvens av at trugene ikke slepes, men hen-
ger med under foten, er snøkast. Med dette 

menes at snø som legger seg oppå trugen bak 
kastes opp og inn på baksiden av lårene, og 
oppover ryggen hver gang foten løftes. Dette 
skjer fordi truga får en liten vipp, den funge-
rer som en liten kastemaskin. Konsekvensen 
er at du blir våt. 

Dette er kun et problem på de trugene som 
ikke har god nok rotasjonsfleksibilitet i bin-
dingen i forhold til trugens lengde. 

Vi kan si at jo kortere truga er, desto bedre 
rotasjon må bindingen ha. Dette fordi momen-
tarmen som bakdelen utgjør blir kortere, og 
truga følger derfor lettere med opp og fører til 
disse problemene. 

Ingen regel uten unntak. Men nå er det 
ingen regel uten unntak. For eksempel Atlas 
10 og 12 serien som er med i denne testen, 
bruker et system som kalles SLS (Spring Loa-
ded Suspension). Hensikten her er å holde 
truga mer flat under foten og ikke ha full 
rotasjon. Dette er spesielt viktig for folk som 
jobber i skogen, naturfotografer, jegere og 
andre som har større behov for å flytte seg 
forover, bakover og sideveis, alt etter hva 
situasjonen krever. Da er det en fordel at bak-
delen på truga ikke graver seg ned i snøen, 
noe en truge med full rotasjon gjør. De er til-
nærmet umulig å gå bakover med. De lengre 
modellene vil tross dette systemet slepe nok 
under vanlig gange til ikke å kaste snø. Det er 
altså ikke helt svart/hvitt. Som nevnt har bin-
dingen som hovedfunksjon at den skal holde 
trugen festet til skoen. At den gjør det uten å 
løsne er veldig viktig for hvordan du vil opp-
fatte at trugene er å gå på. 

Legg i ekstra. Bindinger som løsner virker 
ubehagelig på foten, så vi anbefaler at du leg-
ger i ekstra for å få en binding som er solid og 
tett. Bindinger i dag er av en helt annen kva-
litet enn de var bare for noen år tilbake. Det 
har skjedd en rivende utvikling i smarte og 
solide løsninger for selve festingen av trugen 
til skoen. De mest kvalitative bindingene har 
det til felles at de omslutter skoen omtrent 
som et slags hylster der man enkelt stram-
mer til hele hylsteret i ett drag og så sitter det 
som støpt. Dette er en stor fordel om vinte-
ren når kulda gjør det vondt å stramme bin-

Hagletest: Rizzini BR 550 s 68   Rifletest: Browning X-Bolt SS s 70 Ü

SNØKAST: Ved for dårlig rotasjon i bin
dingen vil du etter hvert bli bra våt på stus
sen, det er ikke behagelig, men kan til en 
viss grad aksepteres hvis formålet er korte 
turer og trening.

EKSPEDISJON: En 
binding som går ad 
undas når du er på 
langtur kan ødelegge 
dagen. Er du langt av 
lei i dyp snø kan det 
bli mer enn du har 
lyst på, mulighet for 
å reparere bindin
gen kan derfor være 
 essensielt. Mye kan 
lett ordnes med en 
skrue, et par skiver 
og litt lim. Denne 
truga er reparert 
mange ganger!
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ROTASJON: Ved skikkelig rotasjon 
i bindingen vil du i fremsteget få 

en naturlig vinkel på truga som 
gjør gange i løs snø lettere fordi 

tuppen løftes over snøkanten der 
du har tråkket ned. 

dinger med bare hender. Prosessen reverse-
res når turen er ferdig og vips er man løs. Et 
system som kan håndteres med votter på er å 
anbefale. Polstring på innsiden av bindingen 
er heller ikke uvanlig. Polstringen gir bedre 
tilpassing til stive sko, gir en viss isolasjon og 
fungerer fint. 

Solide bindinger tåler ujevnt terreng. 
Bin dinger hvor festingen består av kun rem-
mer har i langt større grad en tendens til å 
løsne opp og truga blir da slarkete på foten, 
det vil du helst unngå, iallfall ved noe tøffere 
og langvarig bruk. Bindinger med remmer av 
gummi vil fungere godt under normale vin-
terforhold, og de løsner ikke på samme måte 
som vanlige remmer.

En annen fordel med solide bindinger er at 
de tåler ujevnt terreng bedre. Skal du gå 
langsetter i skrånende terreng er stivhet i bin-
dingen viktig for at du ikke skal «skli ut». 

Alle trugene i testen er utstyrt med gripe-
klør, noen mer solid enn andre. Gripeklørne 
har en viktig funksjon, spesielt når terrenget 
heller, eller når du skal gå på glatt is eller i 
bratte oppoverbakker. De har også en funk-

sjon selv ved mykere snø ved at de griper når 
det er løst. 

Dette var en del om hvordan truger rent 
konkret fungerer i praksis og forhold det er 
viktig å vite om. For våre lesere vil bruken 
helt sikkert variere fra ren treningsbruk, 
rekreasjonsbruk og til jaktbruk. 

Begge hender kan være fri. Truger er et 
ypperlig verktøy til alt dette, men vi konsen-
trer oss i det følgende om jaktbruk. Avhengig 
av snøforholdene kan vi si at truger er tyngre 
å gå på enn ski over lange distanser der ter-
renget er relativt flatt. Det går også saktere 
enn når man går på ski. Det vil du merke godt 
hvis du velger truger og jaktkameratene ski. 
Truger vil imidlertid gi deg mulighet til å ha 
begge hendene fri til å betjene våpen og kik-
kert mens du beveger deg fremover med god 
balansekontroll, i alle fall i moderat terreng.

I nysnø vil du gå nesten lydløst, mens på 
gammel og hard snø vil du lage ganske mye 

lyd; under slike forhold skiller ikke de for-
skjellige modellene mye, men modeller med 
plast under bakdelen vil fort gi en trommelyd 
når hælen treffer plasten i nedsteget. Dette er 
mer eller mindre fremtredende. Til jakt vil vi 
derfor anbefale truger med duk under hælen. 
Til slutt vil vi nevne bruk av staver sammen 
med truger. Det er nesten som to forskjellige 
verdener å gå med og uten staver. Staver gir 
deg bedre balansekontroll, bedre kontroll i 
ulendt terreng og betydelig redusert energi-
forbruk, så vi vil sterkt anbefale at du bruker 
det når du går på truger. Har du ikke absolutt 
behov for å ha skyteklart våpen, vil du tjene 
mye på dette.

Vår anbefaling blir: Legg i ekstra for å 
få en skikkelig truge med god binding. 
Kjøp en truge, stort nok til å passe din 
størrelse og oppakning, og ikke glem at 
truga skal rotere godt i bindingsleddet. 
God jakt!         >>>     >>>     >>>     >>>

Stor-
testen

Utstyrs-
nyheter

Utstyrs-
tester

Våpen

FLEKSIBELT: Truger kan brukes til det 
nesten ikke er snø igjen. Løs vårsnø kan 
utnyttes lenger, og for en trugeentusiast er 
det veldig bra! 

JEGERTEST: Truger

FRIHETS-
FØLELSE: 

Det er ikke 
mye som kan 

måle seg 
med opple
velser som 

dette. Man 
er formelig 
ustanselig i 

sin fremferd 
innover skog 

og vidde. 
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4 6 5.5

Noe helt nytt Solid som  
banken

Kjappeste binding 
av og på

DEN INNOVATIVE
RÅTT UTSTYR VILLMARKING

TRUGEN FRA FIMBULVETR er en 
innovativ nyvinning, støpt i ett stykke plast kun 
påskrudd bindinger. Truga består av kun to deler. Den 
har ingen nagler, ingen duk og ingen egen ramme som 
holder dette på plass. Bindingen er festet i midten av 
trianglet av plast som i prinsippet skal fungere som 
rotasjonsledd og opphengsling for bindingen. I et 
produksjonsperspektiv må dette være en drøm. Vi 
opplever at truga er god å gå på, men også at den har 
sine svakheter. Den største er manglende rotasjon i 
bindingen fordi plasten der bindingen er festet er litt 
for stiv slik at truga ikke sleper skikkelig. Den følger 
foten, vipper opp bak og du blir våt på grunn av dette. 
Fimbulvetr kommer også kun i én størrelse, så en 
lengre modell ville ikke kunne kompensere for 
manglende fleks. Selve bindingen er, som hovedtruga, 
ett støpt stykke plast hvor vanlige reimer er benyttet 
for å stramme. Vi var noe skeptisk til strammingen, 
men den viser seg å sitte bra. Gripeklørne er i ett 
stykke og ligger i praksis under det meste av foten og 
dekker både tå og hæl, dette bidrar til at den tar godt 
tak når du tråkker ned. Truga er støpt med en naturlig 
bøy for lettere å klive opp på snøen i fremsteget, samt 
promotere en rullende gange. I mangel av ramme føles 
truga i hellende og litt komplisert terreng noe myk, vi 
vil nok anbefale den til mer moderat terreng. Alt i alt 
en robust truge uten mye løse deler. Designmessig er 
produktet et scoop.

TUBBS MOUNTAINEER HAR alt en truge 
skal ha. Den har en helt friksjonsfri rotasjon i 
bindingen, den har en binding med hurtigstramming 
- og åpning og den har hælløfter. I tillegg er den solid 
bygd. Mountaineer kommer i herre- og damemodell i 
flere forskjellige størrelser. Mountaineer er en fryd å gå 
på, bindingene sitter som støpt og de løsner ikke. 
Rotasjonen i bindingen gir den nødvendige slepinga 
uten noen form for snøkast eller sprett bak. Den gjør 
også selve fremsteget/oppsteget mye enklere. Dette 
gjelder alle modellene, store og små, herre og dame. 
Selve bindingen er bygget som et lukket hylster med 
stramming på toppen og rundt hælkappa. Strammin-
gen på toppen klarer du fint med polvotter på. Det gjør 
du også med strammingen rundt hælen. Det er forskjell 
på høyre og venstre binding. Hælstroppen er av gummi 
mens den har vanlige remmer over tåpartiet. 
Innvending har bindingen polstring for bedre 
tilpassing, isolasjon og friksjon mot skoen. På 
undersiden har truga solide gripeklør under foten og 
under hælen. Vi mener dette er en toppmodell i 
markedet for tøff bruk og et meget godt kjøp. 

TUBBS WILDERNESS KOMMER i både 
dame- og herremodell og er en veldig god truge. Den 
har en god rotasjonsbinding som gir den nødvendige 
slepingen for naturlig gange, samt tilstrekkelig vinkel i 
fremkant for at truga skal klatre over snøkanten foran. 
Selve ramma er av aluminium hvor den fremre plasten 
og den bakre duken er festet. Den fremre delen av 
bindingen er noe enklere enn på Mountaineer, men 
fungerer allikevel meget bra. Bindingen har klikkfes-
ting over foten, med stramming i en stropp. Stramme-
festene er av hardplast og virker solide. Bindingen på 
denne truga er mindre følsom på skostørrelse selv om 
det slett ikke er irrelevant her heller. Rundt hælen er 
det en gummistropp som gjør jobben. Gummistropper 
har den fordelen at de sitter svært tett, og er de først 
festet så sklir de ikke opp. Wilderness har også 
hælløfter på lik linje med storebror, Mountaineer. Vi 
liker denne truga, og for de aller, aller fleste vil dette 
være mer enn bra nok og den kan trygt anbefales. 

• Anatomi (naturlig ganglag)
• Enkel å gå bakover og sidelengs med
• Robust – ingen løse deler

• Mangler ramme, blir noe myk
• Kaster snø (rotasjonen i bindingen er 

for dårlig)
• Truga spretter  

tilbake når du  
går (dirrer)

• Solid
• God binding (full rotasjon)
• Sideveis rotasjon 
• Solide gripeklør  

(god pene- 
trering)

• Lager litt lyd 

• Enkel binding
• Stillegående 

• Ingen  
spesielle

FIMBULVETR
Ramme: Ingen, helstøpt i DuPont plast. 
Bæreduk: Ingen, selvbærende plast. 
Størrelser: L 71cm x B 27,8 cm. Vekt: 2,22 kg. 
Binding: Remmer. Pris: Kr 2700,. Leveran- 
dør: Snowmotion AS (tlf: 90102303).  
www.fimbulvetr.no

TUBBS MOUNTAINEER 
Ramme: Aluminium.  
Bæreduk: ArcTec+™ membran.  
Størrelser: Dame 25‘‘ – 30‘‘,  
Herre 25‘‘–30‘‘–36‘‘. Vekt: 2,042,63 kg.  
Binding: ActiveFit+™. Pris: Kr 2999, (lik  
for alle størrelser).  
Leverandør: Hansi AS (tlf: 22 23 24 30). 
www.hansi.no

TUBBS WILDERNESS
Ramme: Aluminium. 
Bæreduk: SoftTec+™ membran.  
Størrelser: Dame 21‘‘–25‘‘–30‘‘,  
Herre 25‘‘–30‘‘–36‘‘.
Vekt: 2,04–2,59 kg.
Binding: 180™ step in.
Pris: Kr 2299, (lik for alle størrelser).
Leverandør: Hansi AS (tlf: 22 23 24 30). 
www.hansi.no
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JEGERTEST: Truger
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Girlpower Hyttetruge

KVINNEBEDÅRER ØKONOMEN

ATLAS 1027 ELECTRA er en truge myntet på 
kvinner spesielt. Bindingen er designet med tanke på 
mindre føtter og har polstring for ekstra isolasjon og 
komfort. Bindingstypen er den samme som på 
storebror i 12-serien, men gjennomført med litt andre 
materialer. Funksjonaliteten er lik. Du stikker kort og 
godt foten inn i bindingen (forskjell på høyre og 
venstre) tar tak i hempa og drar til. Bindingen 
strammes da til rundt foten og du er klar. Like enkelt 
drar du den opp igjen når du er ferdig. Helt suverent, 
og det er det beste patentet vi har brukt noen gang. 
Remma rundt hælen er perforert som et belte og du 
trekker den kort og godt fast gjennom spenna, og 
remma låses automatisk. Remma er av gummi og 
fester derfor ekstra godt. 

Trugen er veldig god å gå med, den er lett og den 
kliver lett i snøen. Lengden på 1027 er kun 27 tommer; 
den følger derfor foten og den vil kaste snø. Dette er 
da også det eneste minuset vi kan si den har og for de 
som har små bein er dette antagelig til å leve med. 
Dette er en truge for trening og rekreasjon. 

830 TRAIL ER den enkleste av trugene til Atlas 
som er med i denne testen, og det merkes først og 
fremst på detaljer i bindingen og hvor forseggjort den 
er. Bindingen følger prinsippene til 10- og 12-serien, 
men er mye enklere. Spesielt er hælstrammeren enkel. 
Den opplevde vi løsnet noen ganger under testingen. 
Vi har brukt trugen mye, og den fungerer bra, men vi 
vil nok anbefale denne til enklere bruk på hytta og i 
alle fall i lett terreng, fordi den har dårligere grep enn 
de andre. 830 har imidlertid skikkelig fleks i bindingen 
foran og den roterer derfor helt uhindret. Dette er bra 
og fører til at trugen sleper godt etter bakken, samtidig 
som at fremsteget ditt får trugen til å klyve godt over 
kanten eller inn i snøen når den ligger dyp. Det gjør 
også dette til en god allrounder som ikke kaster snø, 
og det er et stort pluss. 

Som nevnt, dette er en truge for lettere bruk. Vi vil 
si at her får du mye truge for pengene, og det teller 
positivt! 

• Hælløfter
• Passer små bein

• Kaster snø 
(prøvd 
modell 27‘‘) 

• Rotasjon i bindingen
• Pris

• Binding løsner
• Ikke 

hælløfter

ATLAS 1027
Ramme: Aluminium. Bæreduk: Nytex duk/
membran. Størrelser: Dame 23‘‘–27‘‘–30‘‘, 
Herre 25‘‘–30‘‘–35‘‘. Vekt: 1,76–2,24 kg. 
Binding: Wrapp Comfort.  
Pris: Kr 2299, (lik for alle størrelser).  
Leverandør: Hansi AS (tlf: 22 23 24 30). 
www.hansi.no

ATLAS 830
Ramme: Aluminium. Bæreduk: Nytex 
membran. Størrelser: Dame 23‘‘–27‘‘,  
Herre 25‘‘–30‘‘. Vekt: 1,61–2,02 kg.  
Binding: FRS freerotating™ suspension. 
Pris: Kr 1499, (lik for alle størrelser). 
Leverandør: Hansi AS (tlf: 22 23 24 30). 
www.hansi.no

6

TESTVINNER

JEGERTRUGE

LA DET IKKE være noen tvil, Atlas 12 serie har 
testens absolutt beste binding. Den er helt suveren 
når det gjelder stramming og frigjøring. Den sitter 
som støpt på foten og den løsner ikke. Denne 
bindingen kan du ordne med boksehansker på, og det 
er nok grunnen til navnet, «WRAP pro». Atlas 
1235MNT har et bindingsoppheng som kalles SLS 
«Spring-Loaded suspension». I korte trekk går det ut 
på at bindingen flekser i forhold til underlaget. Går du 
i skrånende terreng, opp eller ned, vil foten alltid ha 
best mulig trykk mot bakken. Dette systemet roterer 
ikke like godt som en fritt hengslet binding, men når 
trugen er så lang som trettifem tommer merkes ikke 
dette på grunn av momentet bak som gir den 
nødvendige slepingen. SLS gir bedre kontroll, sideveis 
og bakover. På de kortere variantene av Atlas må du 
være klar over at rotasjonen kan bli dårlig. På 
undersiden har trugen mange gripeklør, og du vil 
kunne gå trygt på det glatteste underlag. Trugen er 
utstyrt med en bred og god hælløfter som er viktig for 
å redusere stress på ankler og akilles når eventuelle 
topper skal bestiges. Atlas får en veldig naturlig 
angrepsvinkel i front og den klyver lett fremover i 
snøen. Den er også stillegående! Etter vår mening, en 
topptruge! Anbefales og blir testvinner! 

• Fleks i binding
• Stillegående
• God kontroll  

sideveis og  
bakover

• Ingen 
spesielle

ATLAS 1235 MTN
Ramme: Aluminium. Bæreduk: Duratec duk/
membran. Størrelser: Dame 23‘‘–27‘‘–30‘‘, 
Herre 25‘‘–30‘‘–35‘‘. Vekt: 1,67–2,10 kg. 
Binding: WRAPP pro.  
Pris: Kr 2999, (lik for alle størrelser).  
Leverandør: Hansi AS (tlf: 22 23 24 30). 
www.hansi.no



MSR LEVERER HER en truge som designmessig er 
ganske annerledes enn de andre merkene i testen. Den har en 
ramme i flat aluminium hvor selve bæreflaten er innvendig festet 
i denne rammen. Selve rammen fungerer som en eneste stor 
gripeklo i tillegg til piggene under bindingen, og de tverrgående 
gripeklørne er laget i stål. Dette gjør den velegnet til toppturen. 
Trugen er superlett og i praksis nesten helt flat. Den har 
kjempegod fleks i bindingen, noe som fører til veldig god 
rotasjon. Her er snøkast ikke noe problem. Hælløfteren på denne 
truga går over hele trugas bredde og er komfortabel i bruk. 
Bindingssystemet er helt manuelt, bestående av tre gummirei-
mer over framfoten og en gummireim rundt hælen. Bindingen er 
enkel å stramme, og når den først er dratt til sitter det skikkelig 
fast. Denne bindingen vil ikke bli slarkete. En annen fiffig detalj 
er at du kan kjøpe forlengere som hektes på og av bak på truga 
etter behov. Er underlaget fast kan du ta av forlengerne og gå 
med ei mindre truge, kjekt! Ascent er også ganske smal, så det 
er enkelt å gå omtrent med vanlig beinstilling. 

En ypperlig truge etter vår mening. Anbefales spesielt til 
toppentusiaster, med fetisj for bratte fjellsider og høye topper, 
men det koster. 

JOURNEY ER BYGD på samme lest med alumini-
umsramme og duk som de andre trugene fra Tubbs, men 
bindingen er av en noe annen kvalitet og det er den som 
hovedsakelig skiller trugen fra de andre, og spesielt fra 
Wilderness. Bindingen er enklere og det merkes i praksis ved 
at den har en tendens til å bli litt slarkete. Det er egentlig 
ikke verre enn å stramme den til igjen, men det er likevel ikke 
slik vi liker det. Bindingsopphenget er det samme som på de 
andre modellene, bortsett fra Mountaineer, og roterer godt. 
Hælstroppen er enklere konstruert, og strammes ved å 
trekke gummistroppen inn på en liten pigg som holder den i 
posisjon. Gripeklørne under er solide og er identiske med 
Wilderness. 

Vi vil anbefale denne truga til noe enklere bruk selv om 
den fint vil fungere til jakt og rekreasjon, men det finnes 
bedre alternativer til noen kroner ekstra. 

FJELLFANT

TIL DET ENKLE

5.5

4.5

Best til  
toppturen

Allrounder

• Gripeevne
• Bindinger sitter godt

• Pris

• Stillegående duk

• Ingen spesielle

MSR ACENT 
LIGHTNING
Ramme: Aluminium.  
Bæreduk: Urethane impregnert 
nylon. Størrelser: 25‘‘ (forlenger 
5‘‘). Vekt: 1,5 kg. Binding: 
Gummistropper. Pris: Kr 4799, 
(forlenger Kr 949,). Leverandør: 
Vertikal AS (tlf: 32 05 52 50).  
www.vertikal.no

TUBBS JOURNEY
Ramme: Aluminium.  
Bæreduk: SoftTec membran. 
Størrelser: Dame 25‘‘,  
Herre 30‘‘–36‘‘.  
Vekt: 1,99–2,41 kg.  
Binding: 180 Rotasjon.  
Pris: Kr 1899, (lik for alle 
størrelser). Leverandør: Hansi AS 
(tlf: 22 23 24 30). www.hansi.no

Soundscope pro-tect iHunt

•	 Typegodkjent 
•	 Automatisk demping av vindsus
•	 Lang batterilevetid
•	 4 programmer

Starkey Norway AS 
Tlf. Stavanger: 51 82 00 80 
Oslo:	22	99	20	70	•	Trondheim:	73	10	54	77
E-post:	info@starkey.no	•	web:	www.starkey.no

Det	originale	aktive	hørselsvernet	for	jegere	og	skyttere.	

Medlemspris Norges Jeger- og Fiskerforbund: 
Kun	kr.	3990,-	inkludert	halsslynge.

Foto:	Åsgeir	Størdal


