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Som hånd i jakthanske 
PRODUKTNAVN: Mossy Oak Quick Trigger Glow
PRODUKTFAKTA: Hanske m/moffe for posteringsjakt. En størrelse (L/126 g), 
kun for høyre-skyttere. Borrelås-lomme mellom hanske og moffe for varme-
element.
VURDERING: Posteringsjakt og neglesprett er dårlig kombo. Jeg har prøvd man-
ge mer eller mindre gjennomtenkte varianter og kombinasjoner av hansker og 
votter. Quick Trigger Glow er av de bedre, genial i sin enkelhet: Det er en tjukk 
venstrehanske med ei moffe utapå håndbaken for høyrehånda. På post holder 
du børseskjeftet med venstre hånd, og trer høyrehånda inn i moffa på utsida. 
Moffa kunne vært litt lengre, for det kan bli glippe over høyre håndbak, samt at 
stillinga blir noe statisk fordi du ikke kan vri mye på vinkelen mellom armene. 
Men bonusen er rask beredskap: Når rådyret kommer, napper du høyrehånda 
ut av moffa og opprettholder børsegrepet med venstrehånda – og er skuddklar 
på noen tideler.
PRIS: kr 399,-
LEVERANDØR: Jaktfall AS, tlf. 35 59 58 32, www.jaktfall.no.

Åsgeir Størdal

PRODUKTNAVN: Amundsen Boiled Hoodie
PRODUKTFAKTA: Genser i 100 % merinoull. Tovet front parti, 
grovstrikkede armer og rygg, og tolags hette.  
Fås i flere farger i str. S – XXL.
VURDERING: Amundsen Sports er et relativt nytt kles merke i 
Norge, inspirert av Roald Amundsen. Anorakker og et utvalg 
nikkers-modeller bærer særlig preg av  Amundsens epoke, 
men produsenten har også ullklær, som deres hettegenser 
«boiled hoodie». 

Genseren er brukt både i streng kulde og varmere omgi-
velser, og er overraskende fleksibel når det kommer til tem-
peraturregulering. Det kraftig tovede frontpartiet holder deg 
varm og er tilnærmet vindtett der det er viktigst på overkrop-
pen, mens den grovmaskede strikken i ermer og rygg sørger 
for god lufting som begrenser fuktighet fra svetting.

Hettegensere er ikke den mest vanlige turbekled ningen, 
men Amundsens Boiled Hoodie leverer på et nivå som gjør 
den godt egnet også på høyfjellet. Den doble hetta med 
grovstrikket innerlag og tovet ytterlag gir hodet en vindtett 
beskyttelse alene. På de kaldeste dagene  fungerer den som 
et svært godt supplement når lua gir  
for dårlig beskyttelse mot kulda. 

Snittet på genseren er meget tiltalende. Den sitter godt 
og designet er rent, noe som gjør den til en allrounder som 
egner seg like godt til hverdagsbruk. Snøringen over bryst-
partiet og opp til halsen gir assosiasjoner til Amundsens tid, 
og et røft retropreg.

Noen svakheter og mangler har vi likevel merket oss 
under testen. Noe lengre ermer med tommelhull ville uten 
tvil gjort genseren enda bedre egnet med tanke på kalde 
dager til fjells. I tillegg er hetta sydd på, ikke strikket i ett 
med genseren, med en tråd som med fordel kunne vært mer 
solid. Genseren hadde også hatt godt av et tovet ullfelt i 
samme utførelse som fronten, nedenfor hetta. Dette for helt 
å unngå faren for trekk i nakken når man  
har vinden i ryggen.

Konklusjonen blir likevel at Amundsen Sports  leverer en 
ullgenser som egner seg like godt til fjells som på  kontoret, 
og som holder deg varm selv i svært kalde  omgivelser. 
Prisen må dog sies å være i stiveste laget.
PRIS: kr 2299,-
LEVERANDØR: Amundsen Sports, tlf. 993 21 064,  
www.amundsensports.com

Audun Hageskal

Når terningen mangler en prikk

PRODUKTNAVN: Chainsen Snowline 
Trail
PRODUKTFAKTA: Brodder med 13 
pigger à 7,5 mm holdt sammen av 
kjetting med en elastomer-strikk over 
fotsålen. Leveres i størrelsene M 
(36 – 40/170 g), L (40 – 44/195 g) og XL 
(44 – 48/200 g).
VURDERING: Etter at jeg for fem år sia 
testa Chainsen Snowline Pro (se J&F 
11/ 2011), innrømmer jeg glatt at jeg 
har blitt bortskjemt med kjettingfeste i 
hjorteliene og på regnsleipe steinurer 
i reinsfjellet. At parene har holdt i 

to – tre år med helårsbruk inkl. daglige 
lufteturer med bikkja, er beint fram 
imponerende. Det eneste aberet er at 
broddene på 1 cm unektelig gir en noe 
vaglete gange med ilagt perkusjon på 
hardt underlag.

Den nye Trail-versjonen biter 
«bare» 7,5 mm, men veier til gjengjeld 
halvparten. Etter jevnlig bruk ser jeg 
noen fordeler og ulemper: Borte er 
«vaglinga» og for en stor del skramlin-
ga fra kjettingen. Klørne har et jevnere 
bitt, fordi du har bakkekontakt både 
med stålklør og skoas gummiknaster. 

Men på akkurat det temperatur-
spennet der stålet gjør at snøen 
kladder, merker du at bittet er et par 
millimeter kortere. Ellers er dette en 
drøm å gå med. Jeg ga Pro-versjonen 
terningkast 6. Redaktøren vil dess-
verre ikke gi meg en 7'er.
PRIS: kr 499,-
LEVERANDØR: Hansi AS,  
tlf. 92 22 92 22, www.hansi.no

Åsgeir Størdal
Varm allrounder


