TEST : JAKTDRESSER FOR HØYFJELLET
TEKST/FOTO: ARNE T. HAMARSLAND

Når det

stormer
Når været slår seg vrangt i høyfjellet, kan en solid og
vanntett jaktdress være det som redder dagen. Det er
mange modeller som markedsføres som høyfjellsdresser,
men holder de mål?

V

VI HAR PLUKKET ut seks dresser og testet
dem gjennom noen intensive måneder
med alt fra – 18 ºC og vind til + 10 ºC og
regn. En høyfjellsdress bør i utgangspunk
tet holde i mange år med normal bruk.
Slitestyrke og holdbarhet f.eks. på mem
branen er imidlertid egenskaper som vi
ikke har fått testet i løpet av de fire måne
dene testen har pågått.

TRE EGENSKAPER ER tillagt mye vekt: At
dressen holder deg tørr, at hetta er roms
lig og skjermer ansiktet/halsen godt, og at
frontlukking av jakka har stormklaff med
trykknapper i tillegg til glidelåslukking.
Bakgrunnen for det siste er at glidelåser
kan skjære seg hvis man er uheldig, og da
er det nødvendig med en backup-løsning
som kan holde jakka lukket i front.

VI HAR TESTET om det er forskjeller i
pusteegenskapene, dvs. hvor godt dres
sene evner å slippe ut svettedamp. Resul
tatene viser små forskjeller så lenge ute
temperatur, intensitet og tid i aktivitet er
noenlunde identisk. Det som er avgjøren
de, er hvor varmt du kler deg under dres
sen. Hva som er «varmt», avhenger av
utetemperatur og hvor mye du “gir på”.
Hvis du skal være i aktivitet, bør du redu
sere klær under dressen til et minimum og
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heller regulere varmen med ei solid lue og
varme votter/hansker som du lett kan ta
av og på. I tillegg kan det være lurt å ha
med f.eks. ei romslig dunjakke til å trekke
utenpå dressen når du stopper/raster.

OM TESTEN
Alle dressene ble mottatt nye fra leve
randør. De har blitt brukt vinter/vår 2018
i varierende værforhold både under og
over skoggrensen. Alle dresser er veid
ubrukte og samtidig på samme vekt.
LEKKASJETEST: Forut for lekkasjetes
ten ble alle dressene testet 2 x 30 min
med 20 kg sekk og ca. 10 timer vanlig
bruk. Så ble dressene veid tørre, det
ble lagt tørkepapir i alle lommer og alle
glidelåser ble lukket helt til. Deretter 15
min under dusj i stadig bevegelse og
2 min venting så vannet fikk renne av
dressen. Kontroll av lekkasje i lommene
(tørkepapir) og våt veiing. Lekkasjer i
selve dressen ble fotoregistrert med lyst
ullundertøy der fuktgjennomslag vises
tydelig.
PUSTETEST: Ull- og fleecetøy ble veid.
Dress ble brukt med lommer og lufteåp
ninger lukket. Gåing av fast løype 1 time
med 20 kg sekk. Ny veiing av ull- og
fleecetøy. Samme intensitet fra gang til
gang. Gjentatt to ganger for hver dress.

Membrandresser koster gjerne mye
penger. Når du først skal slå til, er det
lurt å sjekke at dressen du velger
svarer til forventningene.

DEN PERFEKTE
HØYFJELLSDRESSEN
Den perfekte dressen skal være lett i vekt og samtidig solid
nok. Lys farge eller lyst kamomønster. Holder vind og vann
ute av både dress og lommer, selv i ruskevær. Minst mulig
vektøkning i vått vær. God overlapp mellom jakke og bukse,
også når du står bøyd.
Stormklaff over frontglidelås jakke, med f.eks. solide
trykknapper som lukker den og som holder jakka lukket selv
om frontglidelås skulle svikte. Mulig å åpne dobbeltglidelås
nede i front på jakke slik at beinbevegelsen i bratt motbakke
ikke hemmes. Tilstrekkelig og fleksibel lufting både i jakke
og bukse. Helst godt skjermet og med innvendig insektnett.
Romslig hette som skjermer ansiktet godt, lett å regulere,
gnager ikke mot ansiktet. Hvis hette er avtagbar, må feste
og overlapp mot jakka være solid og tett. Nok romslige lom
mer. Praktisk jaktradiolomme både for høyre- og venstre
skyttere, ikke i konflikt med ryggsekkreimene. Forsterket på
knær, albue og rumpe. God bevegelighet.
Borrelåsjustering eller elastikk i bukselivet. Nok solide
beltehemper, mulighet for bukseseler. Solid stramming på
ermer og spesielt nederst på buksebein. Lett å regulere med
hansker på. Patronholder i lett tilgjengelig lomme. Gjerne
gummifriksjon i bukseliv og nederst på beina. Helt stoff uten
søm på skuldrene. Gamasjekrok i elastisk bånd nederst på
buksebeina.
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Markedsføres av: Magasinet, www.magasinet.no
Pris jakke/bukse: kr 2995,- for sett
Vekt jakke/bukse: 910/700 g (størrelse M)
Membran: Vanntett og ventilerende
Ytter- og innerstoff: 100 % polyester
Størrelser: S – 3XL
Vedlikehold: Maskin 40 grader, strykes maks
110 grader, ikke bleking/rensing/tørketrommel.

T

relags konstruksjon, blant de letteste.
Ytterstoff i børstet, lydsvak mikrofiber,
laminert med pustende vanntett membran
og flosset innside. Avtagbar hette festet med
fire trykknapper, overlapp mellom hette/kra
ge er knapp og holder ikke tett i vind/regn.
Hette grei å regulere, men litt liten. Dekker
haken men mangler brem som tar av for

7
+ Lett, jaktradiolomme på begge sider, elastisk i
livet, god lufting

– Hetta er liten og gir begrenset skjerming, ikke
stormklaff, ikke insektnett i lufting

= Lun og støysvak, holder deg tørr, men mangler
detaljene

nedbør/vind. Behagelig fôret, gnager ikke mot
ansiktet. Liten lekkasje på venstre skulder,
ellers var dress/lommer tørre. Glatt innerstoff
i armer/bein gir god bevegelighet. God over
lapp mellom jakke og bukse. Ikke søm over
skuldrene. Nysnø fester seg på stoffet.
Jakka har fire lommer med vannavvisende
glidelåser i front. Jaktradio passer i de øvre
lommene med antenne ut åpning skjermet
mot nedbør. Ikke stormklaff over frontglide
låsen, som ikke kan åpnes nede. Elastisk
stramming nederst på jakka.
Bukse med fem lommer, stikklommer i
front, lårlommer og en baklomme, alle unntatt
lårlommene har vannavvisende glidelåser.
Middels store lommer. Innlagt elastikk i livet
samt knapper for feste av bukseseler. For
høyet ryggstykke er for knapt. Borrelåsklaff
for stramming buksebein/jakkeermer. 5 enkle
beltehemper.
Jakka har 20 cm lufting med dobbel glide
lås under armene. Fleksibel og effektiv. Buksa
har 42 cm lufteåpning med dobbeltglidelås
på utside av lår/legg, nesten ned til jaktstø
velen. Fleksibel og god lufting, men savner
insektnett.
Et 6 cm tøystykke henger i alle glidelåser og
gjør disse lette å få tak på. Blant testens mest
lydsvake.

NORRØNA DOVRE DRI3
Markedsføres av: Norrøna, www.norrona.com
Pris jakke/bukse: kr 4799,-/3599,Vekt jakke/bukse: 595/520 g (størrelse M)
Membran: dri3
Ytterstoff: 69 % polyester, 19 % polyamid, 12 % polyuretan,
innerstoff: 85 % polyamid, 15 % elastan
Størrelser: XS–XXL
Vedlikehold: Maskinvask 40 grader

S

kalljakke i børstet polyester/dri3-mem
bran, uten isolasjon. Lettest i testen,
minst vektøkning i våt tilstand. Tørker svært
raskt. God passform, men litt knapp ved
bevegelse, muligens grunnet at albuer/knær
ikke er formsydd. Glatt stoff innvendig i hele

8
+ Meget lett og lettørket, holder regnet ute, også
av lommene, god fjellfarge, god hetteløsning

– Små lommer, ikke radiolomme for venstreskyt
tere, mangler stormklaff, støyer

= Meget god og lett, mangler noen jaktdetaljer
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dressen gir lite friksjon mot underliggende
tøy. Helt tørt i dress/lommer under regntest.
Ikke søm over skuldrene. Dressen støyer,
særlig i kulde. Ensfarget lys oliven, overras
kende god kamuflasje i fjellet.
Fastsydd, romslig hette skjermer ansiktet
godt mot vind/nedbør. Formbar brem over
ansiktet. Brukbart sidesyn med hetta på.
Elastiske snorer med strammelås. For side
strammingen er snorlåsen sydd inn i dressen
(tungvint). Når hetta strammes til savnes my
kere fôring mot ansiktet.
Buksa har borrelåsjustering av livvidde
samt elastikk. Sitter godt uten belte. Seks 6
beltehemper med 70 mm åpning, ikke feste
for bukseseler. Ca. 3 cm forhøyet ryggstykke
på bukse. Overlapp mellom jakke og bukse
oppleves knapp når en bøyer seg.
4 lommer med vannavvisende glidelåser
både på jakke og bukse. Volum på lommene
er middels. Radiolomme på venstre side av
brystet er trang med ca. 8 cm åpning. Funge
rer dårlig for venstreskyttere.
Fravær av stormklaff med trykknapper gjør
jakka mer sårbar. Borrelåsstramming på er
mer og nederst på buksebein. Gamasjekrok
i elastisk snor samt innvendig gummilist ne
derst på beinet. 5 års garanti.

SWEDTEAM RIDGE CLASSIC
Markedsføres av: Swedteam, www.swedteam.com
Pris jakke/bukse: kr 3095,-/2195,Vekt jakke/bukse: 1290/765 g (størrelse EU52)
Membran: Covertex (polyuretan)
Ytter- og innerstoff: 100 % polyester
Størrelser: 46–66
Vedlikehold: Maskin 40 grader, ikke
tørketrommel/strykejern, tåler kjemisk rens

A

llround, relativt lydsvak trelags jakt
dress med DESOLVE-mønster. Rikelig
med romslige lommer, 8 i jakke og 5 i bukse.
Stor praktisk rygglomme i jakke, romslige
lårlommer og radiolommer på begge sider,
tilpasset høyre/venstreskyttere. Mansjett i
erme gir «mini-hanske» der fingrene stikker

7
+ Praktiske og romslige lommer, stormklaff,
lun og trivelig (i oppholdsvær)

– Tung, vannlekkasjer på testdress, hette med
begrenset skjerming

= Gjennomført jaktdress, mangler noe på

ut. Blant de tyngste i testen og blant dresse
ne som øker mye i vekt når den er våt. Meget
behagelig, glatt fôr i ermer og bein, romslig
fasong. Dobbel glidelås i front på jakka, kan
åpnes nede.
Stort sett vannavvisende glidelåser med
klaff over lommer. Stormklaff med seks
trykknapper i jakkefront gir. Store lekkasjer
på skulderparti, i en del av lommene og ved
venstre lårlomme under regntest. Lekkasje
skyldes dårlig teiping av søm, skal nå være i
orden. Søm over skuldrene.
Jakke med gode fleksible lufteåpninger/
nett under armene. Stramming i livet og ne
derst, elastisk snor med snorlås. Avtagbar
hette, ikke av de romsligste. Festet med sju
trykknapper og god overlapp mot jakke. Tet
ter godt i vind/nedbør. Dekker godt i halsen,
men ansiktet stikker ut. Fem cm bred tøy
brem over ansiktet tåler lite vind før den leg
ger seg. Øvre trykknapp gnager litt i ansiktet.
Buksa har et elastisk felt i korsrygg, sitter
godt, behagelig rundt livet. Flate buksese
leknapper, samt sju smale beltehemper. To
lufteglidelåser på hver side, en horisontal/en
vertikal, begge med insektnett. God stram
ming nederst på beina, bånd i løpegang,
strammelås i plast.

tetthet og hetteløsning

SEELAND HAWKER
Markedsføres av: Seeland, www.seeland.com
Pris jakke/bukse: kr 2990,- for sett
Vekt jakke/bukse: 902/735 g (størrelse jakke 54, bukse 52)
Membran: SEETEX
Ytter- og innerstoff: 100 % polyester, felt med
polyester/Spandex
Størrelser: 48–60
Vedlikehold: 40 grader maskin, ikke tørketrommel/bleking/rensing/strykejern

N

eoprenaktig trelagsmateriale med tøyelig,
vind- og vanntett SEETEX-membran.
Bevegelighet hemmes av flosset fôr i armer og
bein og stor friksjon mot tøyet under. Lydsvak.
Vannavvisende glidelåser. Borrelåsstramming
ytterst på erme/bein. Alle sømmer er tapet.

6

+ Mykt, fleksibelt stoff, frontglidelås jakke kan
åpnes nede, gode jaktradiolommer

– Vannlekkasjer i både jakke og bukse, samler
mye vann, hette skjermer ansiktet dårlig,
stor friksjon innvendig
= En nyskapende dress med en del mangler

Fastsydd hette er i knappeste laget. Dek
ker hals/hake, men blir for grunn til å skjer
me ansiktet. En ca. 6 cm brem i stivt stoff
over panna gir noe skjerming, men er ikke
formbar. Hetta er behagelig mot ansiktet
når den strammes til.
Bukse med friksjonsbånd i livet. Ikke feste
for bukseseler eller forhøyet ryggstykke.
Overlapp mellom jakke og bukse er i snau
este laget. Sju solide beltehemper.
Jakka har fire utvendige og to innvendige
lommer; buksa har totalt fem. Innvendige
jakkelommer samt lårlommene er romslige,
øvrige er trange. Radiolommer med verti
kal glidelås, åpning for mikrofon/ørepropp
øverst i lomme. Fungerer både for høyreog venstreskyttere. Savner stormklaff med
trykknapper over frontglidelås. Glidelåsen
kan åpnes nede. Stramming med elastisk
snor nederst. Snorlåsen gir etter ved be
lastning slik at strammingen glir opp. Både
jakke og bukse med 20 cm enkel lufteglide
lås uten insektnett.
Store lekkasjer skuldre/rygg/bryst/mage/
lommer under regntest. Ny modell ble mot
tatt og testet, med samme resultat. Trekker
mye vann i regnvær.
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HÄRKILA NORSE
Markedsføres av: Harkila, www.harkila.com
Pris jakke/bukse: kr 5499,-/4299,- (sett kr 8999,-)
Vekt jakke/bukse: 1073/785 g (størrelse EU52)
Membran: Gore-Tex
Stoff: 100 % polyester i ytter- og innerstoff
Størrelser: 48–60
Vedlikehold: Maskin 40 grader, strykes maks 110
grader, ikke tørketrommel/kjemisk rens/klorbleking

R

obust og støysvak, Gore-Tex-membran.
Glatt løsthengende fôr, lite friksjon.
Bukselinningen trekkes ned bak når du bøyer
deg. Litt knapp overlapp mellom jakke/bukse.
Gjennomgående vannavvisende glidelåser i
lommer og lufteåpninger. Vanlig glidelås med

7
+ Robust og solid, holder deg og lommene helt
tørre i nedbør, frontglidelås kan åpnes nede

– Liten hette med begrenset skjerming av

ansikt, trange lommer, mangler stormklaff i
jakkefront, uvanlig snitt på buksa
= Gedigen og stilig dress som mangler detaljer
for høyfjellet

testv
inner

S

BERGANS RAIPAS
Markedsføres av: Bergans, www.bergans.no
Pris jakke/bukse: kr 4100,-/2800,Vekt jakke/bukse:1220/850 g (størrelse M)
Membran: 3 lags Dermizax NX
Ytter- og innerstoff: 100 % polyamid
Størrelser: S–XXL
Vedlikehold: Maskin 30 grader, ikke bleking/rensing/
tørketrommel, strykes maks 110 grader

9
+ Stormklaff med trykknapper i jakkefront,
meget god hetteløsning og gode jaktde
taljer, praktiske lommer, tørker raskt, lav
vektøkning i regnvær
– Tung, mangler insektnett i lufteåpninger
= En solid og praktisk jaktdress du kan stole
på i høyfjellet
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innvendig vannavvisende klaff i jakkefront.
Fast hette i minste laget. Dekker hake
partiet godt, åpen i sidene. Godt sidesyn,
men gjør samtidig at ansiktet ikke får særlig
skjerming. En ca. 4 cm bred tøyskjerm uten
avstiving skjermer noe i stille vær, men blir for
veik når det blåser. Hetta gnager ikke inn mot
ansiktet. Den kan rulles sammen og skju
les i kragen. Dobbel frontglidelås kan åpnes
nede slik at jakka inne er i veien f.eks. i bratt
motbakke. Elastisk stramming med snorlås
nederst på jakka.
Både jakke og bukse med fire lommer.
Lommene er generelt trange; særlig i buk
sa går det ut over bevegeligheten hvis det
stappes noe i lommene. Radiolommer med
antenne/ledningsutgang på begge sider. Så
vidt plass til jaktradio.
Bukse med friksjonsbånd i livet. Svakt
forhøyet ryggstykke. Bukseseleknapper kan
gnage ved bruk av hoftebelte. Sju beltehem
per.
Helt tørt i dress og lommer under regn
test. Vektøkning i vått vær kun ca. 290 g.
Ikke skuldersøm. 12 cm enkel glidelåslufting
uten insektnett under armene og 14 cm enkel
vannavvisende glidelås med regnklaff og in
sektnett på utside av lår. Solid strammebånd
både på ermer og buksebein.

olid fullblods skalldress for høyfjellsjakt
med trelags Dermizax NX-membran.
Solid, tyngst i testen. Suger minimalt vann
i regnvær (+ 290 g). Forsterket ved albuer/
buksebein. Glatt innerstoff og vid passform.
Dobbel glidelås i front. Avtagbare buksese
ler som ikke gnager. Sju solide beltehemper.
Meget god overlapp mellom jakke og bukse.
Verken regn eller snø fester seg på stoffet.
Svært rask å tørke. Støyer en del.
Fast, romslig hette som skjermer ansiktet
godt samt 5 cm bred formbar brem. Dobbel
stramming over topp/ytterst på begge sider
av hetta, elastisk strammesnor. Fôret innside,
gnager ikke. Ikke skuldersøm.
Mange praktiske lommer, åtte på jakke og
fire på bukse. Jaktradio med kort antenne
går greit inn i disse lommene.
Solide klaffer over lommeglidelåser på
jakke/bukse. Stormklaff med åtte solide
trykknapper i front av jakka er ekstra sikring
ved glidelåssvikt. Noe fukt i enkelte av lom
mene, ellers holdt dressen vannet ute.
35 cm lufteåpninger med dobbeltglidelås.
18 cm lufteåpning på utside av hofter sam
men med 45 cm lang glidelåsåpning nederst
på beina. Denne gir også mulighet for å kun
ne ta av/på buksa med støvlene på. Savner
insektnett i lufteåpninger.
Buksa lukkes i front med borrelås, ingen
knapper. Elastisk snorstramming på jakke
både nederst og i livet. Primitiv stramming
av buksebein, trykknapp med tre posisjoner
samt elastikk.

