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Annorlunda rygga trotsar vädret

Robust enkelbur för hunden
Test: Hundbur Artfex
Leverantör: Artfex,
tel. 0521-145 70
www.artfex.se

◆ Vi har under hösten och
vintern synat hundburen Artfex i sömmarna. En enkelbur
som genom sin konstruktion
kan monteras på valbar sida i
bilen. Buren levereras omonterad. Innan du monterar låset
(för buren är faktiskt låsbar
med nyckel) måste du bestämma på vilken sida som
buren ska vara.
Buren är rejäl i alla tre
storlekar och den största modellen rymmer lätt en välväxt
jämthund. Ena sidan är formad för att följa bilens yttre
kontur. De båda medföljande
remmarna fästs lämpligen i
någon av bilens lastöglor eller i andra fästanordningar.
Såväl golv som tak har
gummerade ytor för att ge
hunden bra grepp under körning. Tillverkaren anser att
taket med fördel kan användas som trimningsbord för
mindre hundar på utställning
eller andra tillfällen.

Test: Ryggsäck Boblbee
Amphib

Ett stort plus för luckans
gasdämpare, som i och för
sig är en nödvändighet när
luckan öppnas på detta sätt.
Buren tillverkas i Sverige
och all metall är pulverlackerad. Golvbeläggningen ska
tåla det mesta i kemikalieväg.
Buren skramlar inte, vilket
värdesätts av många. Genom
att köpa två enkelburar får du
en dubbelbur som följer karossens utseende.
Som tillbehör ﬁnns en
skålformad matta samt ett
praktiskt överdrag som stänger ute ljus.

Leverantör: Salén &

Wikander AB, tel. 08-730 10 50
www.boblbee.com
◆ Många jägare och ﬁskare
har väl någon gång fått ryggsäckens innehåll genomblött.
Må vara spöregn eller vurpa
med kanoten, upplevelsen
av uppblötta mackor, våta
reservkläder eller förstörd
elektronik är ingen höjdare.
Men nu ﬁnns bot. Svenska
ryggsäcksmärket Boblbee har
tagit fram en helt vattentät
modell vid namn Amphib.
Efter ett halvårs hårdtestning i såväl sommar- som
vinterklimat har denna annorlunda ryggsäck imponerat.
Amphib liknar inget annat
på marknaden och står för en
helt ny typ av ryggsäck. Säcken, om man nu ska kalla den
så, består av en formpressad,
halvstyv ”bubbla”. Materialet
är en stark, laminerad foam,
vilken armerats med ett på-

Kenth Wärnebo

Omdöme
PLUS: Robust konstruktion,
generöst utrymme för hunden, gasdämpare till luckan,
gummerade ytor.
MINUS: Inga.
PRIS: Lilla buren, 2 600 kr,
mellanburen, 3 000 kr, stora
buren, 3 400 kr.

skida

Leverantör: Furuträ AB,
tel. 0690-105 06
www.furutra.se

◆ Så kallade skogsskidor anses ofta tunga och otympliga.
Vanligen är de försedda
med bindningar för stövPLUS: Goda åkegenlar eller grova kängor
skaper, lätta, starka,
och blir mer en form av
spänstiga.
snösko på vilka jägaren
mödosamt pulsar fram.
MINUS: Något smala
Förvisso inte helt fel
för djupaste lössnön.
i lös djupsnö, men när
snön bär lite bättre, vilPRIS: Ca 1 550 kr för
ket den ofta gör, önskar
240 cm skidan, exkluman gärna något som insive bindning.
bjuder till mer regelrätt
skidåkning.
Olskogens Vildmarksskida

Omdöme
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Per Lindberg

Omdöme
PLUS: Helt vattentät, lätt och sitter bra på ryggen, smarta yttre
fästpunkter, säckens halvstyva väggar i viss mån stötskyddande.
MINUS: Mörk insida gör det svårt att hitta saker, inga yttre fack.
PRIS: 1 650 kr för Amphib 30 liter.

Klarar regn och rusk
Test: Pannlampa Primus

Toppen för toppjakt
Test: Olskogens Vildmarks-

gjutet, ﬁnmaskigt nylonnät.
Förutom att vara vattentät blir
Amphib genom denna metod
formfast, men ändock med en
viss ﬂexibilitet.
Säcken är toppmatad med
beprövad, vattentät rullstängning under en täckande kåpa i
samma material som säckens
väggar. Det ﬁnns inga yttre
sidofack men många innovativa och väl fungerande
fästpunkter.
Denna nyskapande rygga
visade sig under våra hårda
tester vara helt vattentät, stark
och bärvänlig. Kvaliteten i
material och sammansättning
är mycket bra.
Mindre bra emellertid var
det svarta ytskiktet på insidan, vilket gör det svårt att
se innehållet i säcken. Förhoppningsvis kommer ett
ljusreﬂekterande material i
kommande modeller. Vikt
cirka ett kilo, ﬁnns i diverse
färger.

är här ett intressant alternativ
med utmärkta ”åkegenskaper”, utan att tulla för mycket
på bärigheten. Furuträ har här
tagit fram en allroundskida
som funkar bra både i skogen
och i fjällkanten.
Imponerande är den låga
vikten och spänsten, vilket
åstadkommits genom en konstruktion av björklamell runt
en kärna av granträ. Kanter
av hickory borgar också för
god slitstyrka och för den
som önskar extrem slitstyrka
ﬁnns även hel hickorysula i
modellprogrammet.
En stövelbindning på en
sådan här skida är inte fel,
men känns lite som att dra
potatiskärra med sportbil.
Enligt min mening kommer

PrimeLite A

Leverantör: Primus AB

vildmarksskidan bäst till sin
rätt med en vanlig Rottefällabindning för skidpjäxor
med tåfäste. Då förstärks
åkegenskaperna ytterligare
och skidan känns fjäderlätt
och behändig under långa
dagar i fält. Imponerande då
testskidan var 240 centimeter lång och nio centimeter
bred.
Det enda negativa är att
bärigheten är något sämre
än de allra bredaste skidorna
på marknaden. Men detta är
inget problem utom möjligen
vid extrema lössnöförhållanden.

www.primus.se

◆ Primus har en serie pannlampor i sitt sortiment som
de kallar PrimeLite. Vi har
under en längre tid prövat
deras värstingmodell PrimeLite A.
Den här lampan har både
röda och vita dioder samt en
större Luxeon-lampa
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som ger en cirka 60 meter
lång ljuskägla. De vita mindre dioderna har två effektlägen och lyser som längst
upp emot 15 meter. De röda
dioderna ger enbart närljus,
men de stör å andra sidan
inte mörkerseendet. Det
ﬁnns dessutom ett nödläge
där de vita dioderna blinkar
intensivt. Användbart om
man skulle hamna i sjönöd
och ligga i vattnet under dygnets mörka
timmar.

PrimeLite-serien är vattentät ner till en meters djup
under en timme. Vi har testat
lampan under regn och rusk
och kan konstatera att den är
mycket driftsäker. Vi skulle
önska en större batteribox
som tillbehör för att kunna
använda lampans starkaste
sken under en längre tid.
Bruksanvisningen anger
att PrimeLite A lyser 180
timmar på rött sken, 100 timmar med fyra LED-dioder
och cirka 15 timmar på högsta effekt. Men naturligtvis
avtar effekten långt innan
man når de tiderna.
Använd batterier
av så hög kvalitet som möjligt. I batteriboxen,
som för övrigt är löstagbar och

kan förvaras i en ﬁcka, ﬁnns
tre AA-batterier. Lamphuset
kan vinklas i ﬂera lägen.
Det ﬁnns i dag konkurrerande modeller som har
betydligt starkare LED-lampor, men vi vill ändå påstå att
den här lampan räcker ganska
långt. Den är mångsidig och
har dessutom rött sken. Den
tar ingen plats i ryggsäcken
och bör nog ﬁnnas där bland
jägarens övriga utrustning.

Kenth Wärnebo

Omdöme
PLUS: Smidig, vattentät,
mångsidig, har även rött
sken.
MINUS: Något liten batteribox.
PRIS: Ca 699 kr.
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Varm och smidig med bra grepp
Test: Vierzon Nord Plus
Leverantör: Woodline,
tel. 033-24 80 28
www.woodline.se

◆ Le Chameau är en klassiker, det är stöveln som
genom åren blivit många jägares självklara val. Men då
talar vi om sommarhalvårets
stövel med namntillägget
Vierzon I.
Nu har den franska stöveltillverkaren riktat blickarna
norrut, bland annat mot den
svenska vintern. Resultatet
har blivit Vierzon Nord Plus,
en väldigt mycket kraftigare
variant. Enligt reklamen
är den klassad för jakt i 30
minusgrader, vilket är en bedömningsfråga eftersom allas
våra fötter uppför sig olika.
Vissa börjar frysa snabbare
än andra.
Går det att göra en stövel
som håller vinterkylan ute
men som samtidigt är smidig, lättburen och har ett bra
grepp? Efter en helt vanlig
svensk vinter, vilket betyder
minst 50 dagar i jaktmarker,

Test: Löstagbar radioﬁcka
Leverantör: Swedteam
Bröderna Nyman,
tel. 0581-171 90
www.swedteam.com
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måste svaret bli: Ja, nästan.
Det är omöjligt att göra en
vinterstövel lika smidig som
en riktigt bra sommarstövel.
Men Vierzon Nord Plus har
kommit nära. Stöveln är
märkvärdigt elegant och enkel att bära.
Den kraftiga neoprenisoleringen (fem millimeter i
skaftet och nio millimeter i
sulan) räcker långt. Visst, stillastående på isig vinterväg i
minus 20, det börjar till slut
att kännas. Naturgummit klarar att hålla mjukheten också
när det är ordentligt kallt, vil-

ket gör att sulans grepp är bra
på de ﬂesta underlag.
Med i kartongen följer en
ullﬁltsula som extra isolering.
Det är bra, men glöm inte
att sätta fast den med dubbelhäftande tejp, annars blir
det snabbt obekvämt.
Den här vinterstöveln går
faktiskt att använda också
när temperaturen ligger strax
över nollan, utan att det blir
olidligt varmt. En annan fördel är att fodret torkar snabbt,
neopren suger inte åt sig fukt.
Den här stöveln passar alltså
perfekt till rörlig vinterjakt.

Den enda tydliga nackdelen med den här stöveln
hänger ihop med elegansen
och smidigheten. För att få
den där härliga passformen
måste stöveln sitta bra. Köper
man storlek med tanke på att
en kraftig socka ska rymmas,
går en del av den där passningen förlorad.
Å andra sidan måste det
bli ganska många minusgrader för att en genomsnittlig
svensk jägarfot ska börja
frysa i de här stövlarna, också
utan socka.

Peter Ekeström

Omdöme
PLUS: Smidig och lättburen.
Bra grepp i sulan. Fodret
torkar snabbt.
MINUS: Ska stöveln sitta
perfekt för att uppnå den
franska smidigheten, är det
tveksamt om en extra socka
får plats.
PRIS: 1 695 kr.

Radioﬁcka för jackärmen
◆ Som hundförare gäller det
att gå med så tunna plagg som
möjligt. Tyvärr innebär detta
ofta att en del praktiska ﬁckor
saknas. En av dessa ﬁckor är
den för jaktradion. Swedteam
har tagit fasta på detta och
inför denna jaktsäsong tog de
fram en lös radioﬁcka med
kardborreband.
Vid första anblicken
en utmärkt lösning.
Men vid närmare
granskning ﬁnner vi
några påtagliga brister.

Fickan bärs på armen och
banden dras åt till önskad åtstramning. Därefter sitter radion bra på överarmen, under
förutsättning att jackans tyg
inte är för glatt, för då ﬁnns
risken att radion glider av.
Materialet som ﬁckan är
tillverkad i kunde vara tystare. Nylon står emot väta bra,
men prasslar väldigt mycket. Fickans stora nackdel är
emellertid en helt annan. När
du väl tagit ur radion och svarat på anrop får du inte ner
den igen utan att ta av ﬁckan
från armen.
Materialet är för sladdrigt.
Det ﬁnns en sölja med tryckknapp ovanför locket, men de
ﬂesta jackärmar saknar något
att fästa den i och därför viker sig ﬁckan när radion ska
tillbaka. En annan nackdel är
att det blir näst intill omöjligt

att ha en öronmussla inkopplad till radion. Kabeln fastnar
i grenar, buskar och annan
vegetation, speciellt märks ju
detta vid den rörliga jakten.
Men tanken med ﬁckan
är god och den som kan leva
med nämnda brister kanske
ska ta en närmare till på den.
Priset lär ju inte avskräcka.

Kenth Wärnebo

Omdöme
PLUS: Står emot regn någorlunda bra, billig, bra placering
för radio utan öronsnäcka.
MINUS: Fickan måste lossas
för att få i radion. Prassligt
tyg, kabel till öronmussla
fastnar i vegetation.
PRIS: Ca 98 kr.
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