
26 älg 1- 2010 www.jof.se 27älg 1 - 2010 www.jof.se 

3 .  Nytt  kamouflageställ
Jaktstället Bear - Realtree® Kamouflage från Pinewood är vind- 
och vattentätt, följsamt, tyst och lätt. Det har många praktiska 
fickor varav dubbla för jaktradion och finns i signalorange 
Hardwoods Blaze/APG® respektive grön/APG®. Vidare är stäl-
let försett med tejpade sömmar, ventilation i armhålan samt 
avtagbar vattentät kapuschong.
Pris: Cirka 1795 - 1895 kr. Tel: 0370-34 14 51. 
Mer info: www.pinewood.se

1 .  Blaser  r8  Profess ioNal
Nu har uppföljaren till nya Blaser R8 kommit i form av arbets-
hästen med tilläggsnamnet Professional, försedd med syn-
tetstock för jakt i alla tänkbara förhållanden. Dess mattgröna 
kolv har ett svart avslut och det finns ett brett urval av pistol-
greppsrosetter att välja bland. 
Den har även en nyutvecklad bakkappa 
för maximal rekyldämpning med 
en design som minskar 
risken att du fastnar 
på vägen upp vid 
snabb anläggning.
Pris: 
Cirka 26 995 kr. 
Mer info: 
www.normark.se
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SammanStällt av Stefan PetterSSon
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4. På sPåret
PAW of Sweden har tagit fram den här mjuka och smidiga spår-
linan som glider fram utan att trassla eller bränna fast i handen 
när det går undan. Detta tack vare inslag av äkta silke i linan 
som dessutom har invävda stickningar av reflekterande tråd. 
Perfekt vid eftersök under dunkla förhållanden! Den är förstärkt i 
änden och har en BGB-hake för snabb-
koppling till halsband eller spårsele 
och faktum är att spårlinan 
är så hållbar att ni faktiskt kan använ-
da den till att dra fram älgen med 
efter utfört spårarbete. Detsamma 
gäller för övrigt även företagets 
retriever-/jaktkoppel i liknande 
utförande.
Pris: 240 kr (15 m). 
Tel: 070-668 84 40. 
Mer info: www.pawofsweden.com 
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2 .  kamouflera  mera !
Med Normarks nya 
camo-tejp går det snabbt 
och lätt att kamouflera 
vapnet, kikarsiktet eller 
nästan vad som helst 
tack vare att tejpen fäs-
ter i sig självt och inte i 
underlaget. Den är tvätt-
bar, återanvändbar samt klibbfri, och förutom att den maskerar 
reducerar den även blänk och skyddar mot sand, smuts och 
damm. Tejpen är ljudlös, tål vatten (förbättrar till och med grep-
pet vid regn) och isolerar varma såväl som kalla ytor. En rulle 
med den 5 cm breda och innan sträckning 366 cm långa tejpen 
räcker för att kamouflera ett vapen. Finns i 5 olika mönster.
Pris: Cirka 295 kr. Mer info: www.normark.se
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10.  u tB ytes HalsBaNd 
t i ll  ga rmiN  a stro
Nu finns det ett nytt halsband 
till DC 30-sändaren. Det är till-
verkat av det flexibla och mycket 
stryktåliga materialet Biothane, 
som dessutom bara är att torka 

av när det blir smutsigt. Kabeln till satellitantennen sitter fast 
med ett polypropylenband som är försett med tryckknappar på 
ena sidan för enkel montering. Finns i fluorescerande gul eller 
orange och till skillnad från originalet även i en mindre storlek 
för taxar och andra mindre hundar.
Pris: 299 kr. Tel: 070-641 32 14. Mer info: www.trampet.se ▲
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14.  Ze iss  V ictory  fl  d iaVar i  4 - 16x50  t 
Så heter det senaste tillskottet i en serie sikten med variabel 
förstoring och fluoridlinser för maximal kontrast och upplösning. 
De speciella glasen som alltså innehåller fluorid motverkar också 
färgblödning och ger en bättre detaljåtergivning samtidigt som de 
är LotuTec®-behandlade så att smuts och vatten rinner av. Siktet 
finns med eller utan belysta riktmedel och med finessen klickbase-
rad kulbanekompensation kan du alltid hålla mitt på målet oavsett 
avstånd. Vikten är 740 eller 710 gram beroende på om du valt be-
lysning eller inte.
Pris: Cirka 25 700 kr med belysta riktmedel. Mer info: www.zeiss.se 

11.  VäNdBar  jakt jacka
Beater är tillverkad i Pinewoods egna mjuka och slitstarka väv 
TC-Lite™, med ena sidan mörkt olivgrön och den andra ka-
mouflerad med det naturtrogna mönstret Realtree® i antingen 
signalorange eller grönt. På materialfronten hittar vi ett vind- och 
vattentätt funktionsmembran samt yttertyg impregnerat med te-
flon för extra vattenavvisande egenskaper. Jackan har ett flertal 
funktionella fickor inklusive en ryggficka och är försedd med en 
avtagbar kapuschong.
Pris: Cirka 1 199 kr. Tel: 0370-34 14 51. 
Mer info: www.pinewood.se

12.  Vackrast  i  skogeN?

16.  låNg  teleskoPaNteNN 
t i ll  garmiN  astro
Rovviltsbutiken har tagit hem den här från 
USA och vid ett första test fick de in hun-
denheten på ett avstånd av cirka 12 km i 
normal terräng och 8 km i kuperad. Infälld 
är antennen lika lång som den vanliga, 
och drar du ut den fullt mäter den hela 
109 cm. Den är dessutom försedd med 
en vinkeladapter så att antennen vinklas 
ned längs med handenheten vilket är smi-
digt om du bär den i fickan.
Pris: 300 kr. 
Mer info: www.rovviltsbutiken.com 

8 .  a u tomat is k  k u lB a NekomP eNs ator
Burris Ballistic Laserscope är världens första kikarsikte med 
kombinationen av laseravståndsmätning och automatisk av-
ståndskompensering. Det hela går till så att du siktar en gång 
först och mäter avståndet med en knapptryckning varpå siktet 
justerar om riktpunkten automatiskt med utgångspunkt i den bal-
listikkurva du valt. Sedan siktar du igen med riktpunkten precis 
där du vill att skottet ska sitta och låter skottet gå. Tubdiametern 
är 42 mm, förstoringsgraden 4 till 12 gånger, längden 33 cm och 
vikten 737 g med batteri och fäste. Det medföljer också en fjärr-
kontroll att sätta på framstocken om du inte vill riskera att tappa 
fokus när du fingrar efter mätknappen på siktet. 
Pris: Cirka 14 000 kr. Mer info: www.sako.se

9.  geNVäg t ill  deN Perfekta aNläggNiNgeN
Vare sig du har egen eller lånad bössa är det viktigt med precis 
rätt höjd på kolvkammen för ett bra skytte. Den här smidiga kolv-
kamshöjaren från Beartooth bygger med hjälp av de medföljande 
passbitarna mellan 3 och 16 mm under ”strumpan” som träs 
över kolven. Passar alla kolvar och finns med patronhållare för 
kula, hagel eller en kombination av båda.
Pris: Från 315 kr. Tel: 0451-650 80. 
Mer info: www.jaktwebben.com 

7 .  tHe  rea l  dea l                       
Gps hit och elektroniska 
kartor dit, ibland är det 
faktiskt så att man vill 
ha en gammal heder-
lig jaktkarta i näven. 
Med hjälp av tjänsten 
jaktkartor.se går det 
snabbt och enkelt att mång-
faldiga sina befintliga kartor i högkvalitativa utskrifter 
på vanligt papper eller det mer stryktåliga Resiluxe. Det sist-
nämnda kan både vikas och blötas samtidigt som det går att  
           skriva och rita på.
    Pris: Från 25 kr. Mer info: www.jaktkartor.se

                  5 .  eN  f iN s k  k l a s s i k e r
  

6 .  aVaNcerade  H ö rsel kåPo r
HunterLink 3000 har inbyggd blåtandsfunktion för mobilen och 
jaktradion samt kommunikation med andra likadana hörselkåpor 
upp till 450 meter bort med full duplex. De har digital brusredu-
cering och kan faktiskt också förstärka volymen på omgivande 
ljud upp till 18 dB med surroundljud tack vare dubbla mikrofoner 
både framåt och bakåt. Perfekt för att höra grenar knäckas redan 
på avstånd! Ljudet justeras individuellt för varje öra och mikrofo-
nen anpassar sig automatiskt efter rösten så att den du pratar 
med hör dig även om du viskar. Kåporna är justerbara åt alla håll 
samt gummerade för bästa komfort och ljudeliminering. De visar 
också temperaturen i displayen och batterierna räcker upp till 
140 timmar.
 Pris: ca 2 500 kr. Mer info: www.nordicradio.se

13.  sPaNa  iN  troféN  På  Håll  
Bushnell Trophy XLT 10x28, en kompakt, vattentät kikare som lig-
ger skönt i handen tack vare ett nytt DuraGrip-gummi med softtouch 
tumgrepp. Den är fylld med miljövänlig gas, försedd med snabb-
fokus via mittratt och levereras med objektivskydd. Bredden på syn-
fältet en kilometer bort är 100 meter och vikten är 340 gram.
Pris: Cirka 1 495 kr. Mer info: www.normark.se

15.  skyddsVäst 
för  HuNdeN
Swe-vest sys för hand i Sverige 
och består av mycket kraftig 
nylon som dessutom är för-
stärkt med kevlar. Färgerna är 
samma som på polisens bilar för att synas på långt håll och då 
västen är blå på ena sidan och gul på andra är det också lätt att 
se hur hunden står vänd. Den är även försedd med reflexer och 
den breda kraftiga kardborren ger en tajt passform så att hunden 
inte fastnar i terrängen. Det är även möjligt att få hundens namn 
präglat på västen som väger 350 gram och finns i 5 storlekar 

med gps-ficka som tillval.
Pris: 2 995 kr. Mer info: www.racerback.se
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Sako 85-serien som togs fram med anledning av 85-årsjubiléet 
har som sagt utökats med två nya modeller i år. Här har vi den 
andra: Sako 85 Deluxe, vars namn vittnar om en tidlös elegans 
med kolven tillverkad i oljad, speciellt utvald valnöt med nätskär-
ning, dessutom med inlägg av rosenträ. För att ytterligare förstär-
ka det förfinade intrycket har man även valt att högglanspolera 
samtliga metalldelar och förse vapnet med en förlängd rekylbult. 
Bössan är avslutningsvis utrustad med ett fast femskottsmaga-
sin med ledad magasinsbotten.
Pris: Cirka 31 000 kr. Mer info:  www.sako.se

 Sako 85-serien som togs fram med anledning  
  av företagets 85-årsjubileum har förutom med 
Deluxe-versionen längst upp på nästa sida även utökats med 
modellen Classic. Samma raka kolv som originalmodellerna och 
uppgraderad med extra noggrant utvald valnöt med inlägg av 
rosenträ i framstock och pistolgreppsplatta. Även förlängd rekyl-
bult som ger vapnet en förfinad traditionell look och ökad 
säkerhet samt orange bakkappa för att ytterligare accentuera 
Classic-begreppet.
Pris: Cirka 25 500 kr. Mer info: www.sako.se 16


