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FRILUFTSLIV 

TESTAR:

regnkläder

ETT LÄTT 
REGNSKYDD

Ett yttre skydd mot regn och rusk – det är svårt att leva utan på turen. 
Det finns olika sätt att uppnå det. Ett lätt regnställ med hög andnings-
förmåga är ett av de bekvämaste valen. Magasin Friluftsliv har testat 

13 stycken olika – alla bra, men på olika sätt. av Fredrik Ölmqvist

E
tt lätt men ändå funktionellt skydd mot 
vädrets makter – det är nästan ett måste 
på alla slags turer. Här finns olika vägar att 
gå. Det finns rejäla skalplagg som fungerar 
året runt och det finns lättare varianter 

som passar bättre för årets varmare årstider. 
Den här gången har vi testat 12 lätta regnställ för 

vandring och aktivt friluftsliv.
Skillnaderna är stora både vad gäller funktion, slit-

styrka och vikt. Dessutom kan kvalitet och butikspris 
skilja sig rejält. Här gäller det att tänka efter vilket 
behov man faktiskt har. Lägre funktion, och därmed 
också ofta lägre pris, kan fungera nog så väl för den 
kortare och enklare turen. Man ska inte köpa funk-
tion man inte behöver, det mår varken planeten eller 
plånboken bra av. 

När vi testat de olika modellerna har vi bland annat 
bedömt passform, storlek och hur plaggen är att röra 

sig i. En rymlig krage kan t ex vara bra för att få plats 
med varm tröja under. En del modeller har elasticitet i 
tyget vilket ger högre komfort vid rörelse. Vi har även 
granskat plaggens funktionalitet. Finns det t ex venti-
lationsmöjligheter? Går det att dra på sig byxorna utan 
att ta av kängorna? Hur sitter fickorna? Går huvan att 
justera, och sitter den kvar när det blåser? 

Vi har självklart bedömt plaggens regntålighet 
och materialets andningsförmåga. Dessutom har vi 
försökt att ta med eventuell miljömärkning. Saker 
som vattenåtgång vid tillverkning, transporter 
och energiåtgång vid återvinning är svåra för en 
konsument att bedöma. Generellt bör också lång fysisk 
hållbarhet betraktas som ett bra miljöval. Det ger t ex 
möjlighet att köpa, och sälja, begagnat. 

Sammantaget skall genomgången förhoppnings ge 
en användbar översikt av egenskaper och prestanda 
hos några olika lätta regnställ.
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Att tänka på inför köp

Användningsområde: Trekking  
och klättring i bergsterräng, liksom 
flitig användning av ryggsäck  
ställer lite högre krav på slitstyrka, 
medan låg vikt och liten packvolym 
är nyckelfaktorer för lättvikts-
vandring. Det faller också ganska 
naturligt att superlätta modeller har 
kortare livslängd. Materialet är helt 
enkelt inte lika slittåligt. Därmed 
inte sagt att tunga plagg alltid tål 
mycket slitage. Här spelar kvalitet 
in också.

Regntålighet och andningsför-
måga: Man bör inte räkna med att 

de allra lättaste modellerna har till-
räcklig regntålighet för att erbjuda 
långvarigt regnskydd. 

För mer intensiva aktiviteter 
bör regnstället ha mycket bra 
andningsförmåga alternativt bra 
ventileringsmöjligheter för både 
jacka och byxa.

Passformen: Hur plagget sitter på 
kroppen har stor betydelse för upp-
levelsen och hur smidig man känner 
sig i plaggen. Utöver stor variation 
i vikt mellan modellerna i testet 
kunde passformen skifta väldigt 
mycket. Vid en grundlig utprov-

ning i butik blir det tydligt vilken 
storlek, samt herr- eller dammodell 
man skall ha. 

Vikt: dragkedjor, fickor, juste-
ringsmöjligheter, foder… allt 
väger. En jacka kan vara fjäderlätt 
men utan fickor blir den svår att 
använda för vardagsbruk. Likaså 
kommer man eventuellt förbanna 
en huva som inte sitter kvar or-
dentligt på huvudet när det blåser, 
eller en alltför tät och oventilerad 
jacka. Lätt vikt är inte allt. Om inte 
plagget är användbart är det ändå 
inte funktionellt. 

Regnställen har testats vid främst vand-
ring och cykling under flera månaders 
tid, samt även vid löpning. Testgruppen 
har bestått av fyra personer, både dam 
och herr, med lite olika kroppslängd 
och aktivitetsvanor. Varje plagg har 
vägts på samma våg. Viktangivelsen är 
alltså ej från tillverkarna. Uppgifter om 
testmodellernas miljömärkning kommer 
från tillverkarna, liksom vattentålighet 
och andningsförmåga. 

 Urvalet har fokuserat på tunna och 
lättpackade regnställ som är kompati-
bla med rörelse och vind/regn. De ska 
kunna bäras med ryggsäck och gärna 
kunna tas av/på utan att behöva ta 
av skor/kängor. Då kategorin är lätta 

Så gjordes testet

regnställ är kravet att de skall vara 
3-säsongers, men inte behöver klara 
vinterväder. Men vad är ”lätt”? Enligt 
somliga räknas en jacka under 300g 
som ”lätt”. I vårt urval återfinns även 
ett par ultralätta modeller, samt några 
budgetalternativ med lite högre vikt. 

För vandring i torrare klimat t ex 
räcker det i regel med ett ultralätt 
regnställ som kan stå emot kor-
tare skurar. Det lättaste och mest 
minimalistiska stället i testet väger 
under 200g (OMM Halo), vilket kan 
jämföras med det tyngsta på ca 900g 
(Engelsons Abisko). Prismässigt ligger 
spannet mellan 750 kr (Engelsons 
Abisko) och 6300 kr (Houdini).
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BLACK DIAMOND STORMLINE
Vikt: jacka 274 g, byxa 282 g
Vattentäthet: 10 000mm
Andningsförmåga: 10 000 g/m²/24 h 
Pris: jacka 1 600 kr, byxa 1 400 kr
Övrigt: byxmodellen med kort dragkedja 
kostar 1 050 kr
Köpinfo: blackdiamondequipment.com

Användning
Stormline är framtaget för klättring och 
äventyr i bergen, för att klara intensiva 
aktiviteter i alla slags väderförhållanden. 
Det kombinerar lättvikt med hög komfort 
och hög funktionalitet. När ovädret passerat 
packas det enkelt ihop i sin egen ficka. Det är 
samtidigt tillräckligt robust och slitstarkt för 
att användas till vardags, men antagligen väl 
tunt för vinterbruk. Passformen är relativt 
rymlig med extralånga ärmar och huva 
anpassad för klättringshjälm. 

Beskrivning
Lätt och högfunktionellt skalplagg med 
BD.dry™ och 2,5-lagers stretchigt Dry Touch-
membran från japanska Toray. Jackan har 
tejpade sömmar, ventilering med dragkedja 
under armar, vattentät dragkedja fram och 
handfickor. Midja, huva och ärmslut är jus-
terbara. Full Zip-byxan har hellång vattentät 
dragkedja, förböjda knän och säker bakficka. 
Modellen har justerbar midja och benslut, och 
finns även med kort dragkedja upp till knät. 

Kommentar
Mycket lätt och följsamt, känns alltid svalt och 
behagligt, inget motstånd alls i rörelserna.  Ge-
nomarbetade detaljer och genomgående hög 
kvalitet. Utmärkt komfort och passform, med 
rörelsefrihet för knäna, vilket underlättar vid 
cykling. Byxan går upp högt och sitter väldigt 
bra vid höften. Dessutom bra ventileringsmöj-
ligheter med bl a hellång dragkedja i benen. 
Mycket användbart lätt skalplagg, när det inte 
är för kallt. 

Plus: 
+ Hög funktionalitet och komfort. Fin 
passform och genomgående hög kvalitet.
Minus: 
– Något prasslig.

TIERRA BACK UP GEN. 3
Vikt: jacka 326 g, byxa 346 g
Vattentäthet: 28 000 mm
Andningsförmåga: 15 000 g/M2/24 h 
(Goretex 2,5-lagers paclite) 
Pris: jacka 3 000 kr, byxa 1 600 kr
Övrigt:  Fluorkarbonfri impregnering  
(PFCec Free DWR), Bluesign®-certifierat tyg 
Tillbehör: förvaringspåse/myggnät
Köpinfo: tierra.se

Användning
Lämplig för lugnare aktiviteter och samt 
riktigt blött och blåsigt väder. Tillräckligt 
rymlig för varma lager under, möjligen något 
stor för smala personer. Låg packvolym. 
Funktionell med bra fickor. Bra slitstyrka 
och allroundegenskaper men något tät för 
högpulsaktiviteter som t ex cykling. Byxorna 
är rejäla och klarar lite tuffare tag, som t ex 
cykelpendling vintertid. 

Beskrivning
Robust och genomtänkt modell i mellan-
viktsklassen. Membran: Gore-Tex® Paclite 
med fluorkarbonfri impregnering. Mjuk käns-
la i materialet och stor rörelsefrihet. Jackan 
har rymliga fickor fram samt dragkedja med 
vindslå. Kardborrejustering vid ärmslut och 
ventilation i sidorna. Byxorna med kraftigare 
Gore-Tex 3L vid rumpa och benslut har 3/4 
tvåvägsdragkedja i sidorna samt benficka och 
benslutsjustering.

Kommentar 
Jackan är genomtänkt och slitstark. 
Rymlig passform med mjuk och följsam 
känsla. Bra rörlighet i axlar och huva, men 
möjligen något kort i ryggen för cykling. 
Väldigt bra vattentålighet men begränsad 
andningsförmåga. Byxornas slitstyrka, 
vattentålighet och passform imponerade: 
lätta att justera i midja och benslut. 
Dragkedjorna på sidorna upplevdes mjuka. 
Benfickor saknades emellertid. 

Plus: 
+ Hög vattentålighet, bra slitstyrka, mycket 
bra byxor
Minus: 
– Begränsad andningsförmåga, högt pris på 
jackan

HAGLÖFS L.I.M
Vikt: jacka 223 g, byxa 222 g
Vattentäthet: 28 000 mm
Andningsförmåga: 15 000 g/m2/24 h
Pris: jacka 2 500 kr, byxa 2 200 kr
Köpinfo: haglofs.com

Användning
Med sin låga packvolym fungerar L.I.M bra 
både som lätt och tillfälligt regnskydd. Den 
fina passformen och höga andningsförmågan 
gör den lämplig även för aktiviteter med lite 
högre puls. Passformen är relativt tajt och 
atletisk. Även regntåligheten är mycket hög, 
vilket ger trygghet även i riktigt ruskväder. 
Den stilrena designen gör modellen även 
användbar för vardagssituationer och urban 
miljö.

Beskrivning
Lätt skalplagg med minimalistisk design 
och vattentäta dragkedjor. Tillverkad i 
2,5-lagers GORE-TEX Paclite® PLUS, ett 
med yttertyg av 100 % polyamid, 20D, 
superlätt, matt miniripstop, laminerat mot 
ett ePTFE-membran. Jackan har bland annat 
en bröstficka, förlängda ärmar med resår och 
tumögla samt huva med styv skärm. Byxan 
har lätt förböjda knän, justerbart benslut och 
öppningsbara sidor.

Kommentar
Lätt, stryktålig och imponerande vattentå-
lighet & andningsförmåga. Jackan har bra 
passform, inte bylsig som många andra, och 
är väldigt allround med sin stilrena design, 
men huvan sitter förvånansvärt dåligt på. 
Extralånga ärmar med tumöglor var en upp-
skattad detalj. Byxorna är enkla att använda 
med ventilerande dragkedja nästan hela 
vägen upp, men midjan har bara resår och 
går ej att justera. Benen är dessutom aningen 
vida vid knäna.

Plus: 
+ Låg vikt, väldigt hög regntålighet och 
andningsförmåga
Minus: 
– Jackans huva sitter inte på bra. Byxorna 
kan ej justeras i midjan.

ARCTERYX ZETA SL
Vikt: jacka 309 g, byxa 247 g
Vattentäthet: 28 000 mm
Andningsförmåga: 15 000 g/m²/24 h
Pris: jacka 3 300 kr, byxa 2 300 kr
Köpinfo: arcteryx.com

Användning
Lätt och packbar skaljacka & byxa för 
vandring, aktivt uteliv samt nödsituationer. 
Membranet är synnerligen regntåligt och 
andas väl. För den som söker en lätt och 
smidig allroundlösning som står emot 
riktigt besvärligt väder. Jackan har atletisk 
passform med bra rörlighet i axlar. Byxan 
med långa ben och förböjda knän passar t ex 
bra för cykling. 

Beskrivning
Zeta SL (Superlight) använder 2-lagers 
PacLite Plus (40 denier ripstop), som är en 
en vidareutvecklad, starkare variant av 
PacLite. Jackan har 2 fickor fram, förlängd 
rygg, justerbara ärmslut och huva med 
skärm. Vattentäta dragkedjor, inklusive med 
stormflik fram. Byxan har rak profil, förböjda 
knän och utvändiga dragkedjor som slutar en 
bit ovanför knät.   

Kommentar
Hög kvalitet och funktionalitet med 
genomtänkta detaljer. Högt betyg på 
vattentålighet och andningsförmåga. Byxorna 
har riktigt bra passform. Vi gillade att 
bakdelen går upp en bit på ryggen och att de 
ej var för vida. Jackan ger bra rörelsefrihet 
för t ex paddling och passar även för 
bredaxlade. Bekväm krage och följsam huva, 
som dock ej rymmer hjälm. Ytterligare plus 
för hög slitstyrka, låg vikt och att insidan 
känns skön mot huden.

Plus: 
+ Mycket bra passform, vattentålighet och 
andningsförmåga
Minus: 
– Högt pris, något prasslig, inga 
ventilationsmöjligheter

OR HELIUM II
Vikt: jacka 174g, byxa 157g
Vattentäthet: 13 000 mm
Andningsförmåga: 20 000 g/m²/24 h
Pris: jacka 2 000 kr, byxa 1 400 kr
Övrigt: Kommande version heter kort  
och gott Helium, är bluesigngodkänd,  
med förbättrad rivtålighet ochvattenpelare 
på 20 000
Köpinfo: outdoorresearch.com

Användning
Ultralätt regnplagg med liten packvolym 
som är smidigt att ta med i ryggsäcken som 
extra nödplagg. Tillräckligt skyddande för 
sommarbruk men väl tunt i kyla. Storleken är 
rymlig, inga problem att få plats med en tjock 
fleece under. Lämplig för vandring, dock ej i 
snårskog. Dess tunna material och ultralätta 
konstruktion är ej tillräckligt stryktålig för 
vardagsbruk eller cykling (byxan).

Beskrivning
Minimalistiskt, väldigt tunt skalplagg gjort 
för att klara oväder. Materialet Pertex Shield, 
Ripstop Nylon har en laminerad konstruktion 
som ger bra rivtålighet. Både jacka o byxa 
har integrerad ficka & packpåse. Jackan har 
justerbar huva, resår i ärmslut, en bröstficka 
samt en invändig ficka. Byxan har midja 
med resår och dragsko samt kort, vattentät 
dragkedja i benslut.

Kommentar
Känns väldigt lätt på och tar väldigt lite 
plats ihoppackad. Smidig och följsam. 
Känns något plastig och prasslig. Okej 
andningsförmåga och bra regntålighet. 
Huvan sitter bra, om än något liten och 
skärmen är aningen kort. Något kort modell 
för längre personer. Det tunna materialet 
har begränsad stryktålighet samt saknar 
ventilationsmöjligheter och handfickor. Plus 
för lätta, vattentäta dragkedjor men modellen 
saknar miljömärkning. 

Plus: 
+ Imponerande låg vikt. Smidig och följsam. 
Bra regntålighet.
Minus: 
– Begränsad stryktålighet. Saknar 
ventilationsmöjligheter och miljömärkning.
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STELLAR EQUIPMENT ULTRALIGHT SHELL 2.0
Vikt: jacka 228 g, byxa 294 g
Vattentäthet: 20 000 mm
Andningsförmåga: 20 000 g/m²/24 h 
Pris: jacka 2 000 kr, byxa 2 000 kr
Övrigt: produkten är ej miljöcertifierad men 
fabriken är Oeko Tex-certifierad
Köpinfo: stellarequipment.com

Användning
Ställets minimalistiska design, höga 
rörelsefrihet och låga vikt fungerar både 
för intensiva aktiviteter som trekking och 
alpin klättring men även som lättviktsställ 
för vandring vår, sommar och höst. Resåren i 
ryggslutet gör att jackan passar bra för även 
för cykling. Tillräckligt robust för vardagsbruk 
och riktigt dåligt väder. Bra trygghet i 
ryggsäcken att använda i nödfall tack vare sin 
låga vikt och höga packbarhet. 

Beskrivning
Mycket lätt och följsamt skal med stretchigt 
3-lagers membranmaterial från japanska 
Toray. Byxorna har hellånga (9/10-längd), 
vattentäta dragkedjor samt knappar för opti-
mal ventilation. Midjan har kraftig resår samt 
hällor för bälte men saknar justeringsmöjlig-
heter. Jackan är minimalistisk och superlätt, 
med förlängd rygg, yttre bröstficka och 
förböjda ärmar, men saknar ventilationsmöj-
ligheter och justering i midja och ärmslut.

Kommentar
Jackan känns lätt och smidig, med bra rörlig-
het i axlar. Enkel resår i midja och ärmslut 
går ej att justera. Då blir det besvärligare att 
ventilera. Huvan sitter inte helt säkert på 
och kunde varit mer följsam. Byxorna saknar 
justering i midja och har något vida ben vilket 
förtar smidigheten, men lång, vattentät drag-
kedja och knappar gör byxan välventilerad 
och enkel att få på/av. Bra regntålighet men 
något begränsad andningsförmåga. Materialet 
upplevdes något prassligt. 

Plus: 
+ Låg vikt och bra rörlighet. Byxorna har bra 
ventilation. 
Minus: 
– Jackan saknar ventilering. Begränsad 
andningsförmåga. 
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HOUDINI BFF 
Vikt: jacka 376 g, byxa 334 g
Vattentäthet: 15 000 mm eller högre
Andningsförmåga: Över 10 000 g/m²/24 h
Pris: jacka 3 500 kr, byxa 2 800 kr
Köpinfo: houdinisportswear.com

Användning
Tillräckligt robust, isolerande och vädertålig 
för åretruntbruk för t ex vandring och 
cykling, även i krävande väderförhållanden. 
Visserligen är priset är högt men för den 
miljö- och kvalitetsmedvetne är BFF en vettig 
investering tack vare kompromisslös kvalitet 
och cirkulär konstruktion. Allroundfunktion 
och stilren design som passar för vardag och 
fritid, samt i mer urban miljö. 

Beskrivning 
BFF: ’Best Friends Forever’. Genomtänkt 
och stilren modell med matt yttertyg med 
mjuk och tyst känsla. Slitstark 2,5-lagers 
ripstopkonstruktion och fluorkarbonfri 
DWR-finish. 50% av fibrerna kommer 
från återvunna källor. Byxan har långa, 
vattentäta 2-vägsdragkedjor, justerbar midja, 
dragsko i benslut samt tre fickor. Jackan 
har ventilationsöppningar i armhålorna, 2 
utvändiga fickor en innerficka och justerbar 
huva och ärmslut. Något stor i storleken.

Kommentar
Robust, och skyddande: tål kall vind bättre 
än de flesta i testet. Hög komfort med mjukt, 
stretchigt och tyst material. Fin rörlig-
het, även när man bär varma lager under. 
Genomtänkt och gedigen in i minsta detalj. 
Tidlös design, inte överdrivet sportig. Mycket 
slitstark och regntålig. Baksidan är begränsad 
andningsförmåga. Jackan har flera bra funk-
tioner, som att kragen sluter om bra kring 
nacken och att huvan klarar hård vind. Men 
byxorna är aningen vida och tunga.

Plus: 
+ Lång livslängd, hög kvalitet och funktion, 
väldigt skön på
Minus: 
– Högt pris, begränsad andningsförmåga,  
hög vikt

URBERG VALLDALEN
Vikt: jacka 493 g, byxa 277 g
Vattentäthet: 10 000 mm
Andningsförmåga: 10 000 g/m²/24 h
Pris: jacka 1 600 kr, byxa 1 000 kr
Köpinfo: urbergskandinavien.se

Användning
Passar till den dagliga cykelpendlingen, 
skogspromenaden eller söndagsutflykten i 
ostadigt väder. Men för längre aktivitet som 
flerdagarsvandring vill man antagligen ha 
något lättare och smidigare. Även lämplig 
som överdrag. Den rymliga passformen 
ger plats åt flera lager under. Något stor 
i storleken. Passar även till vardags och i 
urban miljö med dess stilrena utseende. 

Beskrivning
Vind- och vattentåligt skalplagg i 2,5-lagers 
membranmaterial (100% polyester) med 
tejpade sömmar och matt yttersida. Stilren 
design och rymlig passform. Jackan har 
ventilationsmöjligheter i armhålor och 
justerbar huva och ärmslut. Ryggen är något 
förlängd och det finns 2 handfickor fram. 
Byxorna har vida ben utan dragkedjor men 
med kardborrjustering nedtill. 2 fickor fram 
samt justerbar midja med resår.

Kommentar
Enkelt, funktionellt och hyfsat stryktåligt 
skalplagg. Utseendemässigt ganska elegant 
men passformen är något bylsig och huvan 
inte särskilt följsam. Jackan har bra justering 
i ärmslut och ventilerande pit-zips, men 
saknar vattentäta dragkedjor och väger 
halvkilot. Byxbenen är något vida och saknar 
utvändig dragkedja för smidigt ombyte eller 
ventilation vid vandring. 

Plus: 
+ Utseendemässigt elegant. Enkel och  
stryktålig.
Minus: 
– Inte 100% vattentät. Bylsig passform.  
Jackans höga vikt.

BERGANS SUPER LETT
Vikt: jacka 426 g, byxa 274 g
Vattentäthet: vattenpelare: minst 20 000 mm
Andningsförmåga: upp till 8 000 g/m²/24 h
Pris: jacka 2 400 kr, byxa 1 600 kr
Köpinfo: bergans.com

Användning
För allsidigt friluftsliv i alla typer av 
väder, från sommarvärme till iskalla 
regn. Membranmaterialet Dermizax gör 
att andningsförmågan ökar vid höga 
temperaturer och högre aktivitet. Med rymlig 
passform på både jacka och byxa (vida ben) 
kan modellen användas med flera lager 
under, samt tunn dunjacka. ’Super Lett’ bör 
man dock ta med en nypa salt. Med 426 gram 
tillhör jackan de tyngre i vårt test.

Beskrivning
Skalplagg för friluftsliv i 3-lagers 
Dermizax® med rymlig passform och viss 
stretchförmåga. Jackan har fast huva med 
wire i skärmen; dragkedja i armhålan för 
ventilation; förböjda armbågar; förlängd rygg; 
frontklaff med tryckknappar samt justerbara 
ärmslut. Byxorna har vattentät dragkedja 
upp till knät; resår i midja; hällor för bälte o 
hängslen samt benslut med kraftig resår och 
gummerad insida.

Kommentar
Slitstarkt o stryktåligt skalplagg med hög vat-
tentålighet och bra andningsförmåga. Jackan 
har bra ventilationsmöjligheter men 426g 
är knappast ’superlätt’. Huvan med justerbar 
skärm sitter bra och är följsam. Jackfickorna 
är luftiga och rymmer karta. Byxan saknar 
fickor och benens dragkedja är väl kort. Pass-
formen är något bylsig och kan ej justeras i 
midjan. 

Plus: 
+ Bra regntålighet och slitstyrka.
Minus: 
– Bylsig passform. Jackans höga vikt. Byxan 
kan ej justeras i midjan.

Stabil förvardags-äventyr
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JA TACK! Jag vill ha 5 NR av Utemagasinet för endast 159 kr  
(+ 29 kr porto) och får Eldris från Morakniv på köpet. Jag sparar hela 510 kr

JA TACK! Jag vill ha 6 NR av Utemagasinet istället för kniven  
för endast 159 kr (inget porto) 

ACBVUM

ACBUUM

Beställ enkelt på: www.dintidning.se/UM0568
eller fyll i och skicka in talongen nedan. Prenumerationen avslutas automatiskt!

NAMN:

ADRESS: POSTADRESS:

MOBIL:

E-POST:

eller

Erbjudandet gäller inom Sverige t.o.m. 2020-08-31 och kan endast tecknas av personer som är minst 16 år. Prenumerationen avslutas automatiskt och du kommer att få ett nytt erbjudande att ta ställning till vid periodens slut. Eventuell premie skickas 
ca 3–5 veckor efter att betalning är registrerad. Premie kan bytas ut vid slutförsäljning. Vid beställning av tidning eller annan produkt från Egmont, samt tävlingsdeltagande, godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobilnummer och 
övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis SPAR, 
sker kontinuerligt. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med bl.a. cookies. Jag kan även få erbjudanden från Egmonts samarbetspartners, som återfinns inom följande branscher, direkt relaterade till Egmonts produkter: tidningar, 
böcker, film, spel, pussel, leksaker, mode, skönhet, sport, fritid, heminredning, hälsa, mat, dryck, djur, natur, motor.Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga 
uppgifter användas inom Egmont för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för Egmonts behandling av dina personuppgifter är dels fullföljande 
av avtal och dels Egmonts berättigade intresse. Vill du rätta, radera, begränsa eller invända mot användningen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka brev till Personuppgiftsansvarig, Egmont Publishing AB, 205 07 Malmö eller gå till 
sidan www.egmont.se/personuppgifter. Vi ser helst att du först kontaktar oss om du har klagomål. Anser du att vi inte har gjort tillräckligt kan du även kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost datainspektionen@datainspektionen.se. 
Fullständiga villkor: www.dintidning.se/villkor.    SE0046

SVARSPOST  
203 275 81
831 18 ÖSTERSUND

5 NR 159 kr
+ 29 kr porto

SUGEN PÅ NYA ÄVENTYR? VI GER DIG ALLT OM UTELIVET

PÅ KÖPET!

Ord. Lösnrpris 400 kr

Premievärde  269 kr

Totalt värde  669 kr

Du betalar (+29 kr porto) 159 kr

Du sparar 510 kr

DITT ERBJUDANDE

Värde
269 kr

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot
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OMM HALO
Vikt: jacka 112 g, byxa 80 g
Vattentålighet: 10 000 mm
Andningsförmåga: 10 000 g/m²/24 h
Pris: jacka 1 680 kr, byxa 1 050 kr 
Köpinfo: theomm.com

Användning
Som minimalistiskt, fjäderlätt regnskydd vid 
speed hiking eller fjällöpning sommartid, men 
Halo är inte tillräckligt slitstark och robust för 
långvarig, regelbunden användning. Plastig 
känsla gör att man helst använder stället 
endast i nödfall. Passformen på jackan är tajt 
kring bröstet; det finns inget extra utrymme 
för varma kläder. Jackryggen är extralång 
för att fungera för cykling men byxan saknar 
nödvändiga förstärkningar och ventilations-
möjligheter saknas.

Beskrivning
Tunt och ultralätt regnställ med 2-lagersmate-
rial (PointZeroH20). Atletisk passform. Jackan 
med vattentät dragkedja och tejpade sömmar 
saknar fickor och ventilationsmöjligheter. 
Ärmslut med tajt resår och tumöglor. Förlängt 
ryggparti och justerbar nederdel. Byxan väger 
ynka 80g och har lätt förböjda ben, resår i 
midja samt benslut med kardborr-justering.

Kommentar
Extremt lätt och minimalistiskt skalplagg, 
men materialet är inte särskilt stryktåligt. 
Halo står emot regn bra men upplevdes något 
tät. Dessutom saknas ventilationsmöjliger: 
ärmsluten t ex har tajt resår. Storleksmäs-
sigt kan man behöva gå upp en storlek, lite 
beroende på aktivitet. Fickor saknas helt och 
lite stretch hade förhöjt rörligheten. Byxben 
helt utan dragkedjor. Jackans huva sitter 
förvånansvärt bra utan att vara justerbar. 

Plus: 
+ Fjäderlätt. Bra regntålighet. Pytteliten 
packvolym.
Minus: 
– Begränsad andningsförmåga, komfort och 
stryktålighet.

ULTIMATE DIRECTION ULTRA V2  
Vikt: jacka 180 g, byxa 117 g
Vattentäthet: 30 000 mm
Andningsförmåga: 30 000 g/m²/24 h
Pris: jacka 2 850 kr, byxa 1 800 kr
Köpinfo: ultimatedirection.se

Användning
Framtagen för högintensiva aktiviteter 
som ultratrall och speed hiking. Borde även 
tilltala UL-vandrare som prioriterar låg vikt 
och låg packvolym. Relativt tajt passform, 
inte mycket plats för varma kläder under. 
Benlängden något kort för cykling. Det tunna 
materialet har begränsad slitstyrka och tålig-
het i ruskväder. 

Beskrivning
Tunn, ultralätt och smidig med lätt stret-
chigt 2,5-lagers nylonmaterial (10D High 
Strenght). Materialet har hög andningsför-
måga och vattenpelare. Dessutom har jackan 
extra ventilation under armar samt i huva. 
Ärmslut med integrerade tumvantar skyddar 
händerna. Jackan och byxan packas enkelt 
ihop i sin egen ficka. Byxorna har rak profil, 
korta dragkedjor vid benslut och justerbart 
resårband i midjan.        

Kommentar
Mycket lätt och skön på med imponerande 
låg vikt. Men trots den höga vattenpelaren 
imponerade ej jackan i vårt regntest. Däre-
mot gillade vi andningsförmågan vid mer 
högintensiv aktivitet. Det lätt stretchiga ma-
terialet kändes smidigt att röra sig i. Jackan 
har smarta detaljer som integrerade vantar i 
ärmsluten och genomtänkt huva. Men priset 
är högt i förhållande till dess begränsade 
stryktålighet och livslängd.

Plus: 
+ Fjäderlätt och välventilerad med bra  
rörlighet och andningsförmåga
Minus: 
– Begränsad slitstyrka och priset är högt 

ENGELSONS ABISKO
Vikt jacka 557 g, byxa 335 g
Vattentäthet 8 000 mm
Andningsförmåga 6 000 g/m²/24 h
Pris jacka 575 kr, byxa 350 kr (750 för set)
Övrigt ett set kan även bestå av olika färger 
och storlekar
Köpinfo engelsons.se

Användning
Lämplig för enklare friluftsliv och mer 
stillsamma aktiviteter med lägre krav på vikt, 
komfort och funktion. Passformen är rymlig 
med plats för varma lager under. Materialet 
är stryktåligt, vilket passar bra i t ex snårskog 
och grottor. Abisko har goda vind- och regntå-
liga egenskaper men är ej helt regntät så 
kanske inte bästa valet för fjällvandringen. 
Dessutom väger stället nästan ett kilo. Mesh-
fodret isolerar emellertid bra och är bekvämt 
mot bar hud. 

Beskrivning
Meshfodrad budgetmodell för friluftsliv med 
miljövänlig impregnering (BIONIC-FINISH 
®ECO). Jackan har förlängd rygg, avtagbar 
huva, tre yttre fickor, en innerficka, alla 
med dragkedja, samt justerbara ärmslut. 
Tvåvägsdragkedja med tryckknappsförsedd 
vindslå. Byxan har resår och dragsko i midjan, 
framfickor med dragkedja, förböjda knän och 
justerbara benslut.

Kommentar
Abisko är en enkel modell både i material, de-
sign, detaljer och funktionalitet. Mest positivt 
är det låga priset och stryktåligheten. Men 
den bylsiga passformen och höga vikten drar 
ner rörelsekomforten. Yttermaterial, kanter 
och dragkedjor är inte helt vattenavstötande. 
Jackans huva sitter bra, kragen är mjuk mot 
halsen och det finns många bra fickor. Men 
ventilationsmöjligheter saknas. Byxorna 
saknar dessutom dragkedjor på utsidan, samt 
gylf.

Plus: 
+ Väldigt lågt pris. Bra stryktålighet och 
isolering. 
Minus: 
– Hög vikt, begränsad regntålighet och bylsig 
passform

Fjäderlätt
för nödfall
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Fjätervålen

#ingaköer        #fjällpåriktigt               #högstabackenidalarna

Välkommen till vinterns mest stressfria skidsemester! 
Förstklassig skidåkning i avkopplande miljö i både backar & spår. Hos oss bor du i mysiga privatägda stugor  

till mycket attraktivt pris. Vi har 18 nedfarter och 48 km längdspår, varav 4,6 km är elbelysta.  
Här finns även ställplatser, wärdshus, närlivsbutik, skidskola, guidade skoterturer mm. 

Boka på fjatervalen.se | Tel. 0253-211 43  | bokning@fjatervalen.se

Prisexempelv. 4-5
Hel veckaFrån 3 410 kr(4 bäddar) 
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LUNDHAGS LO
Vikt: jacka 200 g, byxa 240 g
Vattentäthet: 20 000 mm
Andningsförmåga: 25 000 gr/m2/24h
Pris: jacka 2 500 kr, byxa 2 500 kr 
Köpinfo: lundhags.se

Användning
Ett lätt regnställ för alla aktivt friluftsliv i alla 
typer av väder: Lätt och smidigt, designat 
för att vara enkelt att packa med sig och ha 
till hands om vädret slår om. Perfekt både 
för cykelpendlingen och för fjällvandringen 
på sommarhalvåret. God ventilation gör att 
den också går att använda även när det inte 
regnar, som ett effektivt skydd mot vind.  

Beskrivning
Lo är tillverkat av ett riktigt lätt 3-lagersma-
terial med lite stretch i. Designen på jackan är 
minimalistisk, med endast en ficka, på brös-
tet, och fast huva med liten skärm. Ärmslut 
och nederkant på jackan är elastiska.
Byxorna har tvåvägs dragkedja upp till mid-
jan men ingen gylf utan har elastisk midja.
Passformen på både byxa och jacka är rela-
tivt smal. 

Kommentar
Det här är ett imponerande skönt och regntå-
ligt ställ som med sin goda ventilation nästan 
gör en dubblerande vindjacka överflödig. Vid 
vandring eller lågintensiv cykling har mate-
rialet inga problem att ventilera ut värmen. 
Det håller också riktigt bra för hårt regn 
under längre tid.  
Passformen på byxorna kan upplevas som 
något trång om man vill dra dem över rejä-
lare kängor eller vandringsbyxor. Den lätta 
stretchen gör dem väldigt bekväma att bära, 
även under lång tid.

Plus: 
+ Låg vikt, mycket hög regntålighet och 
väldigt bra andningsförmåga

Minus: 
– Byxorna har en lite väl smal passform givet 
att de inte har öppning i midjan. De blir lite 
svåra att få över kängor och byxor. 

VATTENPELARE
Materialets regntålighet mäts vanligen i ”vattenpelare”, ett mätvärde, 
som anger hur hög vattenpelare tygets vattenbeständiga membran 
kan stå emot innan vatten börjar ta sig igenom. För att klara ett rejält 
regnväder bör en jacka ha en vattenpelare på minst 10 000 mm. För en 
kortare promenad i en regnskur räcker det i regel med 5 000 mm, men 
vatten kombinerat med tryck mot tyget (hård vind, en blöt ryggsäck, 
att man sitter på blött underlag etc) ställer krav på högre vattenpe-
lare. Däremot säger vattenpelaren inget om konstruktionens vatten-
tålighet på plagget. För optimal vattentålighet krävs tejpade sömmar.  

Plagg med fluorkarbonfri impregnering behöver återimpregneras 
oftare än plagg med fluorkarboner. Följ tvättråden i plaggen! Om du 
återimpregnerar ofta behåller du funktionen i materialet. Impregne-
ringen är viktig, inte bara för att plagget ska vara vattentätt – impreg-
neringen påverkar hela funktionen, även andningsförmågan.

ANDNINGSFÖRMÅGA
Materialets andningsförmåga mäts i hur många gram vatten en  
kvadratmeter tyg släpper igenom på ett dygn – inifrån och ut.  
10 000 gram/m²/dygn räknas som bra och om siffran är över  
20 000 gram/m²/dygn har materialet mycket bra andningsförmåga. 
Man bör också ha i åtanke att cirka hälften av fukten vi svettas ut 
lämnar plagget genom olika öppningar som ärmslut och krage. Om du 
skall använda regnstället för lite mer krävande aktiviteter rekom-
menderas bra ventilationsöppningar, som dragkedjor utmed byxbenet 
eller vid jackans armhålor.

Andningsförmågan anges ibland med dess RET-värde. (RET = The 
Evaporative Resistance of a Textile). Ju lägre RET-värde, desto bättre 
andningsförmåga.

Extremt bra andningsförmåga: <6
Mycket bra andningsförmåga: 6–13
Bra andningsförmåga: 13–20
Ingen andningsförmåga: >20
(Enl Hochstein Institute)

Funktion att ha koll på

forshagaakademin.se

PLUGGA
ÄVENTYRSTURISM             

• Gymnasieutbildning för dig som 
älskar friluftsliv, naturen och äventyr 
i alla former! 

• På schemat står t.ex. äventyrs- och 
naturguidning, ledarskaps- och  
aktivitetskurser.  

• Du kan läsa till behörighet för  
högskolestudier. 

Besök vår hemsida för mer info  
eller följ oss på Facebook och Instagram! 

NY UTBILDNING HT 2021:
NATURGUIDE & VILDMARKSKOCK

GILLAR DU
INTRESSERAD AV NATUR & ÄVENTYR? 

 www.ryssbygymnasiet.se 
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