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Slett pagina-tekst- 
boks når annonsen 
er utfallende

KOVEA Booster +1

2 kjeler og 2 panner inkl. Supalite Titanium-
brenner. For 2-3 personer. Plass til 110 g.
eller 230 g. gassboks i kjelen.
Vekt 600 g

www.frisport.no

Bestselger!
Stødig gass-brenner med lite pakkevolum.
Ca. 2000 W
Kr 999,-

Multifuel uten dyseskift! 
Brukervennlig og solid.
Ca. 3550 W

KOVEA Moonwalker

SOLO 3
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PRODUKTNAVN: Pinewood Lappland Extreme – 
barn
PRODUKTFAKTA: Turdress (jakke og bukse) med 
tolags vind- og vanntett pustende membran. 
Har tapede sømmer, teflon-impregnert ytter-
stoff i 65 % polyester og 35 % bomull. Myggtett. 
Fire utvendige og to innvendige lommer med 
borrelås-lukking og glidelåser på jakka, og 
seks lommer på buksa. Vannsøyle: 10 000 mm. 
 Pusteegenskaper: 14 000 g/m²/24 h (ASTM: 
6000 g/m²/24 h). Str. 104 – 176. Leveres i mørke-
grønn/svart farge. 
VURDERING: Lappland Extreme er en funksjonell 
og praktisk helårs turdress for barn, som virkelig 
gjør jobben. Plaggene fungerer godt både 
sammen og hver for seg, og vi lot oss impone-
re av slitestyrken og kvaliteten. Det tettvevde 
ytterstoffet mettet med teflon-impregnering er 
i seg selv sterkt vannavvisende, og en tolags 
membran laminert med fôret, sørger for at vann 
ikke trenger inn. Dette er turklær barna raskt 
 trives i og virkelig kan utfolde seg i, samtidig 
som de holdes tørre og varme. La dem klatre, 
rulle og skli på rumpa på skogbunnen, spikke, 
kline ketsjup på låra og fyre bål. 

Fargesammensetningen gir et typisk turan-
trekk for skogs- og fjellterreng, for den som vil 
kle seg (og barna) nøytralt. Fargevalget er videre 

«møkkvennlig» og kan tilgrises uten at det synes 
i særlig grad. Klærne puster godt, tørker over 
natten i teltet, sitter godt, og har det du forven-
ter av lommer og reimer på en skikkelig turdress. 
Dressen fungerer fint gjennom hele året, men 
vil bli i varmeste laget på solfylte sommerdager. 
Gjennomtenkte løsninger med solide forsterk-
ninger på rumpa, knærne, nederst på innsiden 
av beina, samt på skuldrene, hvor tursekken 
sliter. Hetta har god plass til lue, kan justeres og 
er avtakbar med trykknapper. Praktisk stramme-
snor i livet og nederst på jakka. Rikelig med 
lettbetjente lommer som barna vet å verdsette 
og fylle med skogens mange skatter. Strikken  
i bukselinningen gir ekstra komfort og passform. 
Funksjonell borrelås-stramming nederst på 
 beina. Litt vanskelig å treffe på størrelsen og vi 
anbefaler sterkt å prøve før kjøp, eller even-
tuelt gå en størrelse opp. Dette er en allsidig, 
slitesterk og prisgunstig turdress som anbefales 
til aktive barn i fri utfoldelse i skog og mark i all 
slags vær, til alle årstider.
PRIS: kr 999,- (jakke) og kr 799,- (bukse)
LEVERANDØR: LP Gunnestad  Agenturer AS,  
tlf. 22 64 38 80,  
www.pinewood.eu/no

Marius Angvik

Avbalansert reisestang
PRODUKTNAVN: Berkley Pulse XCD Travel 904M
PRODUKTFAKTA: 4-delt haspelstang, klassifisert for slukvekter fra 13 – 33 
gram. Lengde: 9 fot/270 cm. Vekt: 182 gram. Leveres med kraftig rødt 
neopren stangtrekk og cordura stangtube.
VURDERING: Er stanga like bra som innpakningen, blir resultatet ofte 
 strålende. Stanga er firedelt, har LTS-stangringer og klinge i 30-Ton grafitt, 
som er svart med røde detaljer i surringer. Korkhåndtaket er av bra kvalitet 
og har stilig og funksjonell utforming. 

Snellefestet har en litt spesiell utforming, da du får kontakt direkte med 
klingen. Dette er litt smak og behag, men personlig synes jeg det fungerer 
utmerket. Dette gir godt grep, samt god kontakt med stang og klinge under 
fiske. Stanga er lett, avbalansert og svært presis. Den er slank og meget 
spenstig, og heller mot toppaksjon, noe som gjør at den passer perfekt 
i kombinasjon med tynne snører fordi stanga effektiv tar av for uventede 
sprell når du kjører fisk. Stanga er klassifisert for slukvekter fra 13 – 33 
gram, hvilket stemmer ganske bra. Stanga matcher fint med slukvekter 
ned mot 8 – 10 gram, men du bør ikke benytte kastevekter over det den er 
klassi fisert for. Denne stanga har på kort tid blitt en favoritt. Den er kom-
pakt på reisen mellom fiskeplassene, og er svært allsidig. Stanga passer 
like fint til ørret- og abborfiske i skogsvann, som lett sjøfiske etter sjøørret 
og makrell. Sist men ikke minst, får du mye stang for penga – dette er rett 
og slett et røverkjøp! 
PRIS: kr 1699,-
LEVERANDØR: Pure Fishing AS, tlf. 23 23 40 00 www.abugarcia.no

Henrik Strømstad

Briljante barneklær


