JAKT&FISKE TESTER

Lett i oppflukt
Alfa Orre er støvelen for deg som er i farta i skog
og fjell. Bare husk at den er litt fin på det, og foretrekker hyppig luft og vask.
For tre år siden testet Jakt & Fiske
Alfa Bukk – en høy jaktstøvel som
har mange fellestrekk med dagens
testobjekt. Alfa Orre er en betydelig
kortere variant, men har mange av de
samme kvalitetene.
Med drøyt 500 g på hver fot, er
dette en svært lett støvel. Den er
nokså tettsittende, og oppleves
derfor nett og smidig. Med andre
ord det motsatte av en «klamp» om
foten. Egenskapene gjør støvelen til
et utmerket valg ved høy aktivitet,
f.eks. på skogsfugl- og rypejakt, eller
i andre situasjoner der du tidvis må
bevege deg raskt. Støvelen er meget
godt egnet til bruk sommer og tidlig
høst. Til postering på kalde dager,
finnes det bedre egnede alternativer.
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Yttersålen er nokså myk, og gir
godt grep. I tillegg er den avrundet
under hælen, og oppleves veldig
komfortabel på hardt underlag. Støvlenes stabilitet ligger litt over midt på
treet. Hælstøtten er ganske bra, men
ikke av stiveste sort, hvis skikkelig
brattlende og blokkmark er målet.
Kort eller lang støvel er en smakssak. Denne kan bli vel snau ved kryssing av bekker eller blautmyrer. På
den annen side, er den et godt valg
for varme dager og langturer. Den
integrerte mansjetten (mini-gaiter)
i skaftet, er et grep som skal hindre
at lyng, bær og kvist kommer ned i
støvelen. Vi synes ikke den innfrir
helt. Jeg har kanskje ikke de tykkeste
leggene, men synes uansett mansjetten kunne vært noe mer tettsittende.

PRODUKTNAVN: Alta Orre A/P/S GTX M
PRODUKTFAKTA: Fjellstøvler i Alfas
syntetiske materiale Alfa Air, som har
vedlikeholdsfri overflate. Vanntett og
pustende Gore-Tex-membran av
typen Performance Comfort, med
kalosjering langs hele sålen i tredelt
utforming. Patentert yttersåle i form
av Grip APS fra Vibram og Alfa,
støtdempende EVA mellomsåle og
anatomisk innleggssåle. Tett og
stødig passform som gir kontroll over
bevegelsene, samt rund hælfasong
som skal redusere risikoen for
gnagsår. Elastisk «mini-gaiter»
(minigamasje) på toppen av
støvelen, for å holde kvister, rusk
og stein ute. Skafthøyde: 14 cm.
Vekt: 540 g per støvel (str. 42).
Finnes også i dameutgave.
PRIS: kr 2499,LEVERANDØR: Alfa AS,
tlf. 61 33 69 00, www.alfa.no

Det kan være kjekt med en syntetstøvel der du slipper å behandle
overflaten. Orre er imidlertid ikke
helt vedlikeholdsfri. Hvordan du bør
stelle den, er utførlig forklart på Alfas
hjemmeside. Hyppig lufting og jevnlig
vask er nødvendig. Og her kommer vi
til vårt største ankepunkt: Etter noen
måneder begynte støvlene å lukte
virkelig ille. Nå er det slett ikke uvanlig at fjellstøvler får en ugrei odør etter
noe tids bruk, men disse frambrakte
mer vond lukt enn vi er vant med fra
andre støvler, tross ganske så hyppig
lufting og uttak av såler etter turer.
Heldigvis merkes ikke lukta under
bruk, og det finnes midler/spray som
hjelper, i hvert fall en stund.
Torgeir W. Skancke

Kipara Char har kompakt pakkvolum,
lav vekt, og er enkel i bruk.

Gummi for deg som
liker å dra på årene
Kipara Char får plass i en dagstursekk og veier
like mye som en tipakning vørterøl – er det for
godt til å være sant?
Ved første øyekast fryktet jeg at dette
var en liten, skjør båt, som kom til
å få et kort liv. Det viste seg å være
skammelig feil – materialet tåler mye
juling. Char er en veldig stødig og
lettpadlet packraft. Den passer fint
til lange padleturer med stor sekk.
Imidlertid er den, som alle gummibåter, lite retningsstabil. Det er derfor en
stor fordel å ha ekstra vekt i baugen.
De høye pongtongene gir stor avdrift i
vind, så det er tungt å padle motstrøms eller mot vinden.
Den medfølgende pakkposen er
solid og mer enn stor nok, i motsetning til flere liknende farkoster,
som nærmest er umulig å få tilbake i
trekket igjen. Rep-settet inneholder
lappesaker, ekstra ventil og lim.
Limtuben var av dårlig kvalitet, noe

jeg glemte å sjekke før første langtur,
med tom limtube som resultat. Pumpesekken er meget lett og kompakt.
Pumpesekken holdt i en uke før de
første lekkasjene måtte fikses. Stoffet
i sekken er veldig tynt, og da blir det
fort slitasje i overgangen mellom
ventilkoblingen og sekken.
På tur har jeg festet sekken til de
to fremste, utvendige festepunktene
med to pakkreimer. Dette fungerer
godt til både padling og korte bæringer. Eneste ulempe er at sekken da
tar en god del utsikt rett fram, med en
og annen utilsiktet grunnstøting som
resultat. I sterk vind eller i tett skog er
det lite hensiktsmessig å bære raften
fastspent på sekken. Min anbefaling
er å knyte et kort tau fra baugen til
sekken, og trekke raften etter seg.

PRODUKTNAVN: Kipara Char Large 250 Ultralite
PRODUKTFAKTA: 250 cm lang og oppblåsbar
«packraft». Tubene er laget av 0,4 mm 210D enkel
belagt uretan-belegg. «Dørken» er laget av 0,57 mm
840D uretan dobbeltbelagt nylon tarpaulin. Tubene
og gulvet er festes med sydde og varmesveisede
sømmer. Char ultralite leveres med oppblåsbart
sete og ryggstøtte, pakkpose, rep-kit og pumpesekk.
Modellen har symmetrisk skrog og flat baug. Pack
raften har seks ytre og fire indre festepunkter, slik at
du kan surre fast utstyr eller feste båten til en sekk.
Vekt, packraft: 2,8 kg. Ytre lengde/bredde:
250/95 cm, indre lengde/bredde: 138/37 cm.
Tuber: 29 cm. Anbefalt maks vekt: 200 kg.
PRIS: kr 7390,LEVERANDØR: Kitty Import AS, tlf. 912 00 700,
www.kipara.no

Jeg har dratt min Kipara Char mange
kilometer i lyng og myr – uten tegn til
slitasje.
Char er også kjempefin å fiske fra,
selv om det er litt uvant å sitte såpass
lavt. Jeg har løst dette ved å brette
sammen et gammelt liggeunderlag,
som jeg har lagt under det oppblås
bare setet. Dette gir bedre oversikt
og kastekontroll.
Bortsett fra kvaliteten på limflaska
i rep-settet og pumpesekken, har
Kipara Char overgått enhver forventing
etter en sesong i felt. Den står ikke
tilbake for dyrere varianter, hvis man
sammenlikner vekt, volum, bruksegenskaper og slitasjestyrke. Packraften har også en konkurransedyktig
pris.
Knut Johan Ruud
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