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+ Bra andning

+ Skyddar mot blött gräs

+ Bra benfickor

+ Tyst

TESTAD

Kamouflagebyxor 
med kort membran
Detta är en jaktbyxa av ett 
slag som vi gärna ser fl er av. 
Den har membran endast i 
den nedre delen av benen, 
från strax ovan knäet och ned-
åt. Det gör att den får något 
som kan liknas vid inbyggda 
byxholkar.

Man kan gå i blött gräs utan 
att blötan tränger igenom 
byxbenen, alltså lite av 
samma idé som med de tidi-
gare så populära byxorna med 
läderklädd framsida.

Samtidigt slipper man den 
täthet som en helt membran-
försedd byxa ger. Problemet 
brukar vara störst i skrevet, 
men denna byxa har inget 
membran i det partiet. Det 
gör att man får en byxa som 
går att vara aktiv i, utan att 
man blir onödigt svettig, och 
ändå skyddar den gott i blöta 
marker.

Naturligtvis sker det på 
bekostnad av täthet vid 
regn. Detta är inte en byxa 
att jämföras med traditio-
nella membranbyxor som kan 
bäras i ihållande regn utan att 

blötan går igenom. Men när 
det handlar om att utöva aktiv 
jakt och emellanåt gå sig varm 
så ger den betydligt bättre 
komfort än vanliga membran-
byxor.

Byxan har också i övrigt 
praktiska detaljer, som bälg-
sydda benfi ckor med tryck-
knappar och förstärkning i 
benslut, där det fi nns en rem 
att dra åt runt kängan. Den 
har förböjda knän och resår i 
midjan, samt slejfar för skärp 
och knappar för hängslen.

Det är en tyst och smidig 
jaktbyxa särskilt lämplig för 
förhöstjakten. Vad vi kan 
önska är att membranet gått 
några centimeter högre på 
framsidan av låret och att det 
funnits hakar i benslut till att 
fästa i kängans snörning.

Byxan heter Pürsch-Ka-

moufl age och fi nns i färgerna 
realtree och brun. Priset är 
cirka 650 kronor och den säljs 
av jakthandeln. Mer informa-
tion på www.pinewood.se 

Swedteam har tagit fram denna 
skyddsbyxa åt vildsvinsjäga-
ren med ett tåligt yttre skydd i 
kevlar och ett sticktåligt foder 
i twaron, som är en värmetålig 
och mycket stark syntetisk 
fi ber. 

Byxan har dubbla lager 
twaron över skrev, ljumske och 
lårens insidor för att skydda 
de partier där de kraftigaste 
blodkärlen ligger.

Förutom skyddsmaterial en 
är byxan fodrad med Gore-Tex 
vilket gör den vind och vatten-
tät. Byxan har två vanliga fram-
fi ckor och två rejäla benfi ckor 
med dragkedja, samt förhöjt 
ryggparti med knappar för 
hängslen. Den fi nns med 
ytter tyg i grön kamoufl age eller 
i ett orange signalfärgat kamou-
fl agemönster.

Byxan heter Dundee och kan 
köpas via jakthandeln. Priset är 
cirka 3 995 kronor. Mer infor-
mation på www.swedteam.se 
eller tel 0325-61 80 70.

Albe-V1 är en ny serie jakt-
radio från Albecom. De fi nns 
i de svenska jaktfrekvenserna 
31 och 155 MHz, i samma skal 
och med möjlighet att byta 
batteri mellan apparaterna. 

Dessutom fi nns en light-
version utan display. Den är 
billigare och enklare att sköta, 
men har vissa begränsningar 
när det gäller att välja pilot-
toner på plats i skogen.

Apparaterna är små och 

smidiga och fi nns i svart eller 
orange signalfärg. Den senare 
har fördelen att inte tappas 
bort så lätt i vegetationen.

Tangentlåsning är mycket 
enkel att aktivera genom ett 
tryck på toppen av radion.

Den mer avancerade radion 
med display har en mängd 
funktioner som till exempel 
wisper mode, scrambling, 
talkompressor och vox 
talstyrning. Den är program-

merad med både svenska och 
norska jaktkanaler samt har 
en larmfunktionstangent och 
visning i klartext av inställd 
pilotton. 

Batteriet är Li-ion på 2200 
mAh och det följer med en 
intelligent laddare.

Priserna ligger från cirka 
1 895 kronor för den enklare 
modellen. Mer information 
på hemsidan www.albecom.se 
eller tel 0120-248 20. 

När ryggskott eller ischias 
sätter in så kan det behövas 
både stöd och värme för att 
lindra det onda. Ofta är det 
spända muskler som kramp-
aktigt håller ryggen i spänn. 
De behöver chans att slappna 
av och det kan underlättas 
med värme och stöd.

Detta bälte ger båda sa-
kerna. Det har vätskefyllda 
kuddar som placeras över 
svankryggen. Dessa värms 
genom att hela bältet läggs ett 
par minuter i mikrovågsugn-

en. De ger sedan en skön 
värme under ett par timmar. 
Bältet har elastiska band som 
dras åt och fästs med kardbor-
relås framtill. Det ger stadga 
för ryggen.

Bältet kan förstås användas 
också för att värma sig, sär-
skilt om man tar på en tröja 
utanpå bältet. Men det är inte 
den huvudsakliga använd-
ningen, då skulle det behöva 
avge värme under längre tid. 
Det ska istället ses som ett 
medicinskt hjälpmedel och 

ett alternativ till den 
gamla elektriska värme-
dynan.

Du kan också använda 
det med kyla för att däm-
pa en akut smärta. Då 
lägger du bältet i frysen 
under ett par timmar.

Namnet är Fixback 
ryggsele och den kan beställas 
direkt från hemsidan www.

fixback.se eller tel 0708-14 14 
12. På hemsidan fi nns också 
en lista med återförsäljare. 
Priset är 695 kronor.

Inför till exempel bockjakten 
kan det vara praktiskt med en 
liten väska istället för ryggsäck. 
På förhösten brukar det inte 
behövas så mycket utrustning 
och vid smygjakt gäller det att 
banta packningen.

Denna lilla midjeväska kan 
användas på ryggen eller på 
magen. Det går bra att stoppa 
in grejorna när den är på magen 
och sedan vrida den runt så att 
man är av med den på ryggen. 

Materialet är Faunatex, en 
slipad och belagd polyesterväv 
som är tyst. Det fi nns en ögla på 
varje sida där man kan koppla 
ett hundförarbälte som säljs 
som tillbehör.

Väskan kommer från Fauna 
AB, www.fauna.se 0248-136 20 
och säljs av jakthandeln. Priset 
är cirka 395 kronor.

Ryggsäck 
för kvinnor
Badlands Kali är namnet på 
en kamoufl agefärgad ryggsäck 
som anpassats för att särskilt 
passa kvinnor. Den sägs vara 
konstruerad för kvinnors rela-
tivt kortare överkropp och ha 
axelband och midjebälte som 
bättre ska passa kvinnor.

På särskilt utsatta ställen 
används materialet hypa-
lon och kevlartråd. Säcken 
rymmer 40 liter och har fyra 
externa fi ckor och fyra separe-
rade packutrymmen. Vikten 
är 1,3 kilo och yttermåtten är 
56 x 36 x 20 centimeter.

Säcken har livstids garanti 
och kostar 1 895 kronor. 

Den säljs i Sverige av 
Nordic Sportsman www.nord-

icsportsman.se 

Radio för 155 och 31 MHz

+ Enkel att värma

+ Värmer gott under 

 ett par timmar

+ Ger skön stabilitet

TESTAD

Elastisk ryggvärmare

Byxa med 
benskydd

Moderna hundsökare har 
gjort att behovet av hund-
pipar för att hitta hunden på 
stånd har minskat. Men en 
signalfärgad väst är fortfaran-
de till god hjälp för att lättare 
fi nna hunden på stånd och för 
att följa den under söket.

Denna signalväst är av 
belagd nylonväv i fl uores-
cerande färger. Den hålls på 
plats av resårband under hals 
och mage. Ena sidan är orange 
och den andra gulgrön, det är 
bara att välja vilken sida man 
vänder utåt.

Västen kommer från PAW 
of Sweden www.pawofswe-

den.se  tel 070-668 84 40. De 
kallar den markeringstäcke. 
Det fi nns i tre storlekar och 
kostar cirka 250 kronor. Kan 
beställas från hemsidan.

Midjeväska 
med öglor

Signalväst 
till hunden
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Så kallade skalplagg har 
blivit populära och nästan 
varje tillverkare av jakt- och 
fritidskläder har dem i sitt 
sortiment. 

Det är tunna plagg med 
membran som påminner om 
gamla tiders regnställ, men 
som tack vare membranet har 
en viss förmåga att släppa ut 
fukt när regnet har upphört. 
På köpet får man plagg som 
passar bra att använda som 
vindplagg under blåsiga dagar 
utan regn.

Ett fritidsställ av detta slag 
kommer från Didriksons. Det 
är lätt och tunt och har bra 
möjlighet till ventilation. 

Längs utsidan av benen, 
från mitt på låret och ned till 
benlinningen, kan byxorna 
öppnas med dragkedja. Där 
fi nns på några ställen kardbor-

relås så byxbenen kan hållas 
på plats fast de är öppnade. 
Det ger goda möjligheter 
till ventilation och man får 
chans att riktigt ventilera ut 
fukt mellan skurarna. Drag-
kedjorna är av täckt typ och 
förvånansvärt täta om än inte 
fullständigt vattentäta.

Även jackan har möjlighet 
till extra ventilation, med 
dragkedjor i ärmhålorna. 
Jackan har rejäla fi ckor på 
framsidan och huva med 
krage, reglerbar i vidd och fäst 
i jackan med tryckknappar.

Både jacka och byxa är nät-
fodrade vilket minskar kon-
densen. Vikten för hela stället 
är cirka 1 070 gram. Säljs av 
jakt- och sporthandeln. Priset 
är cirka 2 000 kronor. Mer in-
formation på www.didriksons.

com eller tel 033-10 19 13.

+ Lätt och smidigt

+ God möjlighet till 

ventilering

-  Något prasslig
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Lafayette släpper några nya tillbe-
hör till sin Micro 5 och Micro 4 till 
denna höst. Det är ett minihead-
set med öronmussla av silikon 
som kallas Security för att det 
påminner om de som säkerhetsvak-
ter använder. Vidare en mussla med 
bommikrofon som kan användas av 
såväl höger- som vänsterskyttar. Secu-
rity miniheadsetet kostar 545 kronor och 
musslan med bommikrofon 495 kronor. 

Man har också tagit fram adaptrar för att un-
derlätta användning av olika hörselskydd, även för sådana som 
använder hörslinga, till exempel Soundscope. En sådan adapter 
kostar cirka 130 kronor.

Tillbehören är kevlarförstärkta och IP 65-klassade. Det inne-
bär att de är så kallat spolsäkra. Du fi nner mer information på 
www.lafayette.se eller tel 031-84 04 30.

Skalplagg för fritid och jakt

Strumpa med transport Tillbehör 
till jaktradio

Strumpor kan delas in i två grupper, med olika funktion. 
Den ena är de som absorberar fukt och tar hand om den 

tills strumpan kan torkas. Sådana strumpor är 
oftast av ull vilket är ett oslagbart material 

när det gäller att ta hand om fukt. 
Den andra gruppen är de som bru-

kar kallas linersockor. Det är tunnare 
strumpor, ofta av syntetiskt material som 

inte absorberar fukt utan istället leder den 
vidare till nästa lager, vilket lämpligen kan 

vara den fuktabsorberande ullstrumpan.
Kombineras dessa sockor får man bästa möj-

liga klimat närmast foten och minskar risken 
för skoskav, samtidigt som man lättare håller 

sig varm.
Denna strumpa tillhör den kategori som 

leder bort fukt. Den heter Coolmax och 
kommer från Pinewood. Priset 

är cirka 100 kronor för ett 
tvåpack. Mer information på 
www.pinewood.se eller tel 

0370-34 14 51.


