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TEST STOLSRYGGSÄCKAR

ABU GARCIA 
STOLSRYGGSÄCK
Rymd: 20 l.
Sitthöjd: 43 cm.
Sittyta: 29 x 22 cm.
Vikt: 2,3 kg.
Fickor: Två fickor på lockets 
översida, två termosfickor utan 
botten inne i säcken, två sido- 
fickor, framficka.
Pris: 380 kr.
Info: www.clasohlson.se
Betyg: 

• Väl vattenskyddad botten.

•  Kolvskyddet är ej heltäckande 
och finns på bara ena sidan.

• Prassligt tyg.
•  Saknar bärhandtag på  

översidan.

BILLIG 
NYBÖRJAR-

SÄCK

BILTEMA STOLSRYGG-
SÄCK, 30L
Rymd: 30 l.
Sitthöjd: 50 cm.
Sittyta: 33 x 20 cm.
Vikt: 2,7 kg.
Fickor: Ficka i lockets övre del, 
ficka i säckens överkant, två 
djupa sidofickor (som går in i 
säcken) med yttre nätficka,  
två små fickor på framsidan.
Pris: 450 kr.
Info: www.biltema.se
Betyg: 

• Ventilerade bärremmar.
•  Två D-ringar både på lockets si-

dor och nere vid säckens botten.
•  Samma typ av fiberpäls på lock-

ets insida som på sitsen. 

• Inget extra bottenskydd.
• Något prassligt tyg.

PRISVÄRD 
FOLKSÄCK

CHEVALIER  
CHAIR PACK
Rymd: 35 l.
Sitthöjd: 48 cm.
Sittyta: 31 x 20 cm.
Vikt: 2 kg.
Fickor: En stor och en liten  
ficka i locket, en liten ficka inne  
i säcken, två öppna sidofickor.
Pris: Ca 1 000 kr.
Info: www.chevalier.se
Betyg: 

•  Inbyggd visselpipa i en  
av remmarna.

• Få fickor.
• Inget snölås.
• Inget extra bottenskydd.
• Prassligt tyg.

ENKEL 
MEN DYR

EURO-HUNT  
STOLSRYGGSÄCK
Rymd: 35 l.
Sitthöjd: 50 cm.
Sittyta: 27 x 18 cm.
Vikt: 2 kg.
Fickor: En stor och en liten nät-
ficka inne i säcken, två små fram-
sidesfickor (den yttre med nät), 
nätfickor på båda sidor. 
Pris: Ca 400 kr.
Info: www.engelsons.se
Betyg: 

• Mjukt och tyst tyg.

• Inget snölås.

BILLIG 
NYBÖRJAR-

SÄCK

TEST STOLSRYGGSÄCKAR

En ryggsäck är ett bra exempel på en 
produkt där man bör ta hjälp av en 
erfaren fackhandlare inför köpet. Då 

kan du få råd om vilken ryggsäck som pas-
sar för den önskade aktiviteten, hjälp med 
utprovning och anpassning. Varje kropp är 
unik, varje aktivitet och årstid kräver sin an-
passning.

Vi har provat själva stolarna och även 

undersökt hur praktiska stolsryggsäckarna 
är att använda; hur många fickor de har, om 
man lätt kommer åt i dem när man sitter på 
stolen, om det finns skydd på stolens ram 
som gör att vapnet skyddas och så att det 
inte hörs skrammel. 

En ryggsäck som ska användas året runt 
ska också ha ett snölås. Dessutom ska det 
finnas ett övre handtag på ryggsäcken som 

gör att man lätt kan lyfta den, särskilt när 
den används utan stol fastsatt på den.

Många uppskattar säkert att det finns flera 
fickor som gör det lätt att snabbt hitta just det 
man letar efter. Extra plus för de fickor som 
har en effektiv stängning som håller smutsen 
ute. Absolut nödvändigt för jägaren är själv-
klart att tyget inte prasslar eller att det inte 
låter när vapnet stöter mot stolsramen. 

Ibland måste man tillbringa långa stunder på passet. Då är det skönt att ha både 
vatten, fika och extra kläder med sig, gärna i en ryggsäck. Det är smart att kombinera 

förvaringen med en sittplats som gör att du kommer upp från kyla och fukt på mar-
ken och samtidigt har lätt tillgång till det du packat.

Vi har satt betyg på 12 stolsryggsäckar från 380 till 2 500 kronor.

Ryggsäckar med sittplats

TEXT OCH FOTO GUNNAR FAHLSTRÖM

En bra stolsryggsäck 
ger en torr och skön 
sittplats i kombination 
med förvaring av det 
nödvändigaste.



EURO-HUNT STOLS-
RYGGSÄCK, PASSET
Rymd: 40 l.
Sitthöjd: 62 cm.
Sittyta: 34 x 21 cm.
Vikt: 2,5 kg.
Fickor: Två termosfickor samt 
en liten ficka inne i säcken, två 
små framsidesfickor, två fickor 
på sidorna.
Pris: Ca 500 kr.
Info: www.engelsons.se
Betyg: 

• Tyst tyg.

•  Ramens bredd gör det obe-
kvämt att sitta med säcken 
framför sig.

• Inget snölås.

HYFSAD 
BASMODELL 

UTAN 
SNÖLÅS

GENZO STOLSRYGG-
SÄCK ALUMINIUM, 
VINDRARP 
Rymd: 40 l.
Sitthöjd: 59 cm.
Sittyta: 22 x 21 cm.
Vikt: 2,4 kg.
Fickor: Nätficka på lockets 
insida, två termosfickor inne i 
säcken, två sidofickor med 
ventilhål i botten. 
Pris: Ca 600 kr.
Info: www.hylte-lantman.com
Betyg: 

• Patronhållare inne i säcken.

• Mycket prassligt tyg.
•  Smuts samlas i sidofickornas 

stora ventilhål.

PRASSLIGT
TYG

WOODLINE REGI 
STOLSRYGGSÄCK, 50L
Rymd: 50 l.
Sitthöjd: 53 cm.
Sittyta: 49 x 29 cm.
Vikt: 3,3 kg.
Fickor: Ficka inne i säcken 
men framför snölåset, två sido-
fickor, en yttre framficka, två 
yttre sidofickor.
Pris: Ca 2 500 kr.
Info: www.jaktia.se
Betyg: 

•  Locket har en hård platta som 
kan användas som bord.

• Rymmer mycket.
• Stor sittyta.
•  Läderklädda stolsrör ger bra 

grepp och skonar vapnet.
•  Väl polstrade bärremmar, rygg 

och midjebälte.
• Mjukt, behagligt mikrofibertyg.

•  Första gången lockets hårda 
sida ska användas som bord 
krävs ett rejält hårt tryck.

BEKVÄMASTE 
SITSEN

WOODLINE 
STOLSRYGGSÄCK, 35L
Rymd: 35 liter.
Sitthöjd: 55 cm.
Sittyta: 30 x 22 cm.
Vikt: 2,6 kg.
Fickor: Två inre nätfickor, två 
sidofickor, ficka på framsidan. 
Locket kan fällas ut och stabilise-
ras för att användas som bord.
Pris: Ca 1 800 kr.
Info: www.jaktia.se
Betyg: 

•  Locket är förstärkt med styv 
platta som kan fällas ut och 
användas som bord. 

•  Två inre stöd håller säcken 
öppen och bordet stabilt.

•  Läderklädda rör ger bra grepp 
och skonar vapnet.

• Mjukt, behagligt mikrofibertyg.

• Obekvämt ryggstöd.
•  Sidofickorna för små för en 

normal termos.
• Saknar snölås.

MED BORD 
I LOCKET

RETKI FINLAND PRO 
MOSSYOAK 
Rymd: 40 l.
Sitthöjd: 49 cm.
Sittyta: 29 x 28 cm.
Vikt: 3,4 kg.
Fickor: Ficka på lockets översida, 
fem fickor inne i säcken, isole-
rad ficka vänster sida, två fickor 
höger sida med genomgående 
passage bakom och fäste för t 
ex yxa, stor ficka fram med tre 
innerfickor, liten ficka i höftbältet, 
plats för patroner på axelbälten.
Pris: Ca 900 kr.
Info: www.egrillen.se
Betyg: 

• Isolerad termosficka.
• Mängder av praktiska fickor.
•  En ryggsäck för både jakt, fisk 

och foto.

– 

BÄST 
I TEST!

RETKI FINLAND 
CLASSIC 
Rymd: 40 l.
Sitthöjd: 45 cm.
Sittyta: 27 x 20 cm.
Vikt: 2,8 kilo.
Fickor: Ficka på lockets översida, 
fem fickor inne i säcken, isolerad 
ficka vänster sida, ficka höger 
sida med genomgående passage 
bakom och fäste för t ex yxa, stor 
ficka fram med tre innerfickor, li-
ten ficka fram på vänster bärrem, 
plats för patroner på axelbälten.
Pris: Ca 500 kr.
Info: www.egrillen.se
Betyg: 

• Isolerad termosficka.
• Mängder av praktiska fickor.
•  En ryggsäck för både jakt, fisk 

och foto.

– 

FÖR JAKT, 
FISKE OCH 

FOTO

STABILOTHERM 
PEAK CAMO
Rymd: 19 l.
Sitthöjd: 50 cm.
Sittyta: 33 x 23 cm.
Vikt: 1,7 kg.
Fickor: Patronhållare och ficka 
utan botten inne i säcken, två 
små fickor i locket, sidoficka med 
blixtlås samt öppen sidoficka 
med nät, stor ficka (expanderbar 
med snörning) fram.
Pris: Ca 1 300 kr.
Info: www.stabilotherm.com
Betyg: 

•  Främre fickan expanderbar med 
snörning.

• Patronhållare inne i säcken.

• Ej heltäckande rörskydd.
• Rymmer lite.

RYMMER 
LITE

HIKER VEIL
Rymd: 38 l.
Sitthöjd: 57 cm.
Sittyta: 28 x 18 cm.
Vikt: 3,3 kg.
Fickor: Nätficka på locket insida, 
ficka inne i säcken, två sidofickor 
inne i säcken, öppen nätficka 
höger sida, ficka med lock vän-
ster sida, dragkedja på höger sida 
som öppnar inåt säcken, ficka på 
framsidan.
Pris: Ca 1 350 kr.
Info: www.swedteam.com
Betyg: 

•  Praktiskt med dragkedja på 
höger sida som öppnar upp in 
mot säcken.

• Saknar bärhandtag.
• Obekväm sits.
•  Endast partiellt kolvskydd på 

höger sidas stolsrör (kan flyttas).
•  Inget skydd för stolsröret på 

vänster sida.
• Tung.

OBEKVÄM 
SITS. 

TUNG. 
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