Bær bedre bør
PRODUKTNAVN: Gabel Montblanc 3-delt
PRODUKTFAKTA: Vandrestaver med tre trinns teleskop-konstruksjon.
Aluminium. Lengde: 86 – 144 cm. Vekt: 248 gram.
VURDERING: Lang tur og tung bør? Et par slike staver bør du ha på sekken. Trodde du vandrestaver bare var for «kondisjonister» i parken? Vel –
en solid misforståelse. I ulendt terreng får du langt mer kraft å rutte med
når du også kan bruke armene. Nøyaktig som på ski. Gabel 3-delt er lette
og kompakte i sammenslått tilstand. Vi har testet stabiliteten mot 2-delte
staver, og vibrasjonen var ikke merkbart dårligere enn hos de andre.
Gabel har metallpigg i enden, leveres med to par trinser for bruk på
snø, og gummiknotter for barmark. Med kun pigger, synker stavene lett
i jord og torv. De lager dessuten lyd mot stein og grus. Gummiknottene
gjør at stavene bærer på underlaget, samt demper lyden. Regn imidlertid
med at knottene forsvinner i underlaget etter hvert. Lurt å bestille med
noen ekstra (kr 59,- per stk.).
Ulempen med tredelte staver er at totallengden (144 cm) blir for kort
til langrennsbruk for høye herrer og damer. Skistavene blir altså ikke
overflødige.
PRIS: kr 549,LEVERANDØR: Tri-Sport AS, tlf. 32 88 33 77, www.tri-sport.no
Torgeir W. Skancke

Dagslys i bekmørket

PRODUKTNAVN: LedX Kaa 1500
PRODUKTFAKTA: Hodelykt med lysstyrke (lumen) 1500. IP65 (total støvbeskyttelse, tåler lavt vanntrykk). Funksjonstid (timer) med høyest/lavest
effekt: 2,5/10. Batterikapasitet: 32 Wh
(11,1 V 2,9 Ah). Dioder: 2 stk Cree XML2. Vekt: 314 gram. (egen veiing).
VURDERING: Kaa er den minste i en ny
spennende serie hodelykter fra svenske LedX. Dette er en vannavstøtende,
høyt presterende hodelykt for den som
har stort lysbehov. Lykta er lettbetjent,
har generelt gode løsninger og betjenes greit med vottene på i kulda.
Det justerbare hodebåndet i tekstil
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gir godt feste, og lykta sitter tett og behagelig på hodet. Tyngden i elektronikken er plassert nær panna og gir økt
vektbalanse og bærekomfort. Forlengelseskabel, med mulighet til å ha
batteriet (ev. større) eksternt, kommer
som ekstrautstyr. Lykta har en smidig
utførelse, og er utstyrt med spotlinse
og bredstrålelinse for bredde og
lengde, og gir svært mye lys på lavest
styrke. Med fargetemperatur på 5600
kelvin, som skal tilsvare noe i nærheten av dagslys, gir lykta et svært
behagelig hvitt lys for øynene. Kontrast
og gjengivelse av farger og detaljer
i terrenget er svært god. Lykta gir imponerende jevnt og bredt lysbilde med
myke overganger i kantene fra skotuppen og om lag 100 meter fremfor deg.
Følelsen av å ha med seg sin egen lysløype hvor som helst på ski er helt rå!
Også på bekmørke høstkvelder med
stor fart på sykkel med hunder på
grusveier og skogsstier har du svært
god visuell kontroll. Tross ekstrem lysstyrke ut av et lite lykthode, går ikke
lykta særlig varm. Oppgitt brenntid
sammenfaller godt med våre erfaringer
i bruk på de tre styrketrinnene, men i

streng kulde går brenntiden noe ned.
Det er mye batteritid å hente på å
senke effekten fra 100 til 40 eller 20
prosent, og vi setter stor pris på muligheten til å programmere egne styrketrinn. Når batteriet synger på siste verset, går den automatisk ned på «reservetank» og laveste effekt, hvor den
med 20 prosent effekt kan berge deg
hjem med lys i ca. en time. Borrelåsfeste for batteri bak på hodebåndet er
lettbetjent og gjør den enkel å flytte til
andre festeenheter. Slitestyrken og
kvaliteten er god og som forventet i
denne prisklassen. Minus for at festeanordninger for sykkel, hjelm eller lignende ikke medfølger i denne prisklassen. Dette er i utgangspunktet ingen
turlykt og gir alt for mye lys i friluftsituasjoner med moderat lysbehov, men
lykta kan anbefales på det sterkeste til
lyskrevende situasjoner ved høyt
tempo i mørket på ski, sykkel, kajakk,
med hundespann, eller til ettersøk.
PRIS: kr 3150,LEVERANDØR: LedX of Sweden,
tlf. 0706-241971, www.ledx.se

Årets julegave til sportsﬁskeren
Altaelva – verdens beste lakseelv,
er et praktverk med fotografier i sort/hvitt
om alle laksefiskeres drømmedestinasjon,
satt i scene av fotograf Torgeir W. Skancke
og forfatter Ole Kirkemo.
En bok til inspirasjon og pur begeistring,
men også en bok som skaper lengsler og
vekker minner en vinterkveld.

Boka er trykket i et begrenset opplag.
De 500 første eksemplarene er nummerert og signert av fotograf og forfatter.
Altaelva – verdens beste lakseelv, er en selvfølge i bokhylla til enhver som har
et forhold til Altaelva, eller som ønsker å bli nærmere kjent med den.

Pris: 599,- pluss porto
Boka kan kjøpes fra www.sterkestreker.no

Den perfekte julegaven til deg selv og dine venner!

Marius Angvik
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