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Lååång antenn till Astro. Vid Rovviltbu-
tikens första test av den här pejlades hundenheten 
in på ett avstånd av cirka 12 km i normal terräng och 
8 km i kuperad. Infälld är antennen lika lång som 
enheten men utfälld hela 109 cm! Försedd med vin-
keladapter så att man fortfarande kan bära sin 
Garmin Astro i fickan.

Pris: 300 kr
www.rovviltsbutiken.com 

Smidigt koppel. Hos PAW 
of Sweden hittar vi retrieverkopp-
let Hunter som är mjukt, smidigt 
och hållbart. Svetsad ring och robust 
stopper gör det faktiskt så rejält att man även 
kan använda det för att dra ut det fällda villebrådet ur 
skogen efter lyckad jakt. Detsamma gäller företagets 
spårlinor i samma stuk.

Pris: 125 kr
Tel: 070-668 84 40
www.pawofsweden.com 

För spanaren. Bushnell Trophy XLT 
10x28 är en kompakt, vattentät kikare som 
ligger skönt i handen tack vare ett nytt 
DuraGrip-gummi med soft touch tumgrepp. 
Fylld med miljövänlig gas, försedd med 
snabbfokus i form av mittratt och levereras 
med objektivskydd. Bredden på synfältet är 
1:10 och vikten är 340 gram.

Pris: Cirka 1 495 kr 
www.normark.se 

Ej för nakenvadare. Rapala ProWears nya 
ventilerande Walking vadare matchas lämpligen med 
Walking vadarsko. Byxorna är tillverkade i tre olika 
lager och försedda med ett ergonomiskt bälte för 
maximal rörelsefrihet, och skorna ger ett mycket bra 
grepp på hala och steniga bottnar tack vare sina gum-
merade sulor.

Pris: Vadare ca 1 895 kr, sko ca 1 195 kr 
www.normark.se 

Trådlöst dödmansgrepp. CoastKey ger full 
rörelsefrihet och säkerhet i båten. Om du ramlar i 
vattnet tappar den trådlösa fjärrkontroll du bär runt 
halsen kontakten med centralenheten och motorn 
dör. Den vattentäta och flytande fjärren kan dess-
utom sköta tändningen och starta, stänga av – samt 
tilta motorn.

Pris: Cirka 6 500 kr exkl montering
www.kgk.se

Ny flugfiskefilm. Torrfluga är den andra av 
fyra filmer i serien Modernt Flugfiske, och vi fiskar med 
Johan Klingberg i så vitt skilda vatten som Derbyshire 
Wye i England, Tidan i Sverige och Femundselva i Nor-
ge. Tekniktips, möten med ett par av Englands vassaste 
torrflugefiskare, bindning av favoritmönster med mera.

Pris: Cirka 195 kr
www.mountainmedia.se 
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”med en kolv av 
 speciellt utvald   
 valnöt”

”vattentät kikare   
 med snabbfokus”

Vinnaren är... Bone Collector Season 1 vann 
jaktvärldens Oscar, Outdoor Channels Golden Moose 
Awards, för bästa nya serie och ”Best Big Game”. Vi föl-
jer med på jakt efter allt från björnar i Alaska och älgar 
i Colorado till hjortar i Mexiko och högvilt i Botswana 
med mera. Dubbel-dvd med hela första säsongen plus 
bonusmaterial.

Pris: 250 kr
www.racerback.se

Kamouflera mera! Camo-tejp gör det lätt 
att maskera vapnet och kikarsiktet. Den fäster i sig 
självt och är tvättbar, återanvändbar samt klibbfri. 
Dessutom skyddar den mot sand, smuts och damm 
samtidigt som den förbättrar greppet vid regn. Finns 

i fem olika mönster och en rulle med den 5 cm 
breda tejpen räcker till ett vapen. 

  Pris: Cirka 295 kr
    www.normark.se

Vändbar jaktjacka. Beater i Pinewoods mju-
ka och slitstarka väv TC-Lite™, mörkt olivgrön på ena 
sidan och kamouflerad med signalorange eller grönt 
Realtree® på andra, har flera funktionella fickor och 
en avtagbar kapuschong. Vind- och vattentätt funk-
tionsmembran med teflonimpregnerat yttertyg. 

Pris: Cirka 1  199 kr 
Tel: 0370-34 14 51 
www.pinewood.se

Funktionsskjorta. Haglöfs Albi LS Shirt 
av Climatic-väv är lätt, snabbtorkande, vindtät och 
fukttransporterande. Den har en rak fåll nedtill och 
klassisk tvådelad krage, saknar axelsömmar för ökad 
komfort och har dubbla bröstfickor med knappstäng-
ning och lock. Solskydd med UV-faktor 40+ och  
utrustad med Polygiene®-teknik mot dålig lukt. 

Pris: 750 kr
www.haglofs.se

Vackrast i skogen? Sako 85 Deluxe är tidlöst 
elegant med en kolv av speciellt utvald valnöt med 
nätskärning; oljad och med inlägg av rosenträ. För 

att ytterligare förstärka det förfinade intrycket är 
alla metalldelar högglanspolerade och rekylbulten 
förlängd. Fast femskottsmagasin med ledad ma-
gasinsbotten.
Pris: Cirka 31 000 kr

   www.sako.se

Utbyteshalsband till Garmin Astro.  
Tillverkat av det flexibla och mycket stryktåliga ma-
terialet Biothane. Kabeln till DC 30-sändarens antenn 
sitter fast med ett polypropylenband med tryckknap-
par på ena sidan för enkel montering. Finns i fluore- 
scerande gul eller orange i två olika storlekar.

Pris: 299 kr 
Tel: 070-641 32 14
www.trampet.se

”polygiene-teknik   
 mot dålig lukt”

”flexibelt och stryktåligt 
 utbyteshalsband”
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”ger full
 rörelsefrihet
 i båten”


