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TEST

BEST I TEST 
KOMBINASJONER
Vårt proff-team har valgt fritt, innen “Best I Test” produktserier, for å skape noe 
av det aller ypperste innen sportsfiske kombinasjoner.

Berkley Twilight 4-delt 8fot 3-15g: ”Lett og meget bra balansert. Bra 
korkhåndtak og en av testens mest behagelige snellefester. Allrounder 800 -1600 
kroner, Best i Test.”

Abu Garcia Sorøn STX 40: ”Dette var testens mest positive overraskelse, med 
en mengde gode detaljer fra overflatebehandling til mekanikk. Imponerende god 
brems! Terningkast 6 og Best i Test.” 

Berkley Nanofil er den tynneste og smidigste superlinen i markedet. Den er 
også den eneste som har oppgitt reell bruddstyrke med knute. Med Nanofil kaster 
du lettere og lengre enn alt annet: ”Snøret som er annerledes, terningkast 6.”

270

BEST I TEST SETT 
8 fot 3-15 g 4-delt
Berkley Twilight Travel 804L 3/15 g
Abu Garcia Sorön STX10
Berkley Nanofil 0,134 mm 270 m

Kjøpt løst ca kr 3147,-

KAMPANJE PRIS 1699,-

BEST I TEST SETT 
9,6 fot 3-15 g 4-delt
BerkleyTwilight Travel 964L 3/15 g
Abu Garcia Sorön STX20
Berkley Nanofil 0,163 mm 270 m

Kjøpt løst ca kr 3247,-

KAMPANJE PRIS 1799,-

BEST I TEST SETT 
9 fot 15-40 g 4-delt
Berkley Twilight Travel 904M 15/40 g
Abu Garcia Sorön STX40
Berkley Nanofil 0,22 mm 270 m

Kjøpt løst ca kr 3247,-

KAMPANJE PRIS 1799,-

BEST I TEST SETT 
10 fot 15-55 g 4-delt
Berkley Twilight Travel 1004MH15/55 g
Abu Garcia Sorön STX60
Berkley Nanofil 0,28 mm 270 m

Kjøpt løst ca kr 3447,-

KAMPANJE PRIS 1999,-

www.abugarcia.no
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FINNES I DE FLESTE SPORTSBUTIKKER I NORGE

Vi engasjerte et knippe jakthunder 
som fi lmcrew sist høst, for å teste en 
av løsningene som etter hvert har 
kommet på markedet for å utstyre 
 hunden med actionkamera. Ikke bare 
fanger det spennende situasjoner på 
fi lm i kontakten mellom hund og vilt. 
Det gir også en ny mulighet til å se 
hvordan hunden jobber før og under 
kontakt med viltet. Under testing i 
 løpet av jakta fi kk iallfall vi et par aha-
opplevelser. Kanskje står noen myter 
for fall?

Vesten i medium størrelse passet 
fi nt til fuglehunder, støvere og grå-
hunder, og er laget i slitesterkt 

mate riale slik at den skal tåle hard 
bruk. Vi har testet med et Contour 
Roam actionkamera, som kamera huset 
på vesten er tilpasset for. Kamera huset 
vil være kompatibelt med nyere ver-
sjoner av Contours  kameraer. Resul-
tatet kan du se på Youtube.com ved 
å søke på: «njff  elghund». 

Vår konklusjon er at som under-
holdningsverdi så egner det seg best 
i samband med storviltjakt med stil-
lende hunder (dvs. primært elgjakt), 
ettersom disse kan ha mye nærkontakt 
med viltet over lang tid. Med fugle-
hunder, harehunder eller jagende 
 hunder vil viltkontakten og dermed 

 underholdningsverdien være størst for 
entusiastene. Men det er uansett god 
bruksverdi for alle som vil se hvordan 
hunden jobber fra hundens eget per-
spektiv, samme hva slags hund det er.

Som samlet system får dette en 5’er 
på terningen. Det tåler godt bruken det 
er laget for, systemet er robust og 
 enkelt i bruk, og både kamera og 
vest kan brukes hver for seg.
PRIS: kr 1.199,-, kr 2.199,- m/Contour 
Roam
LEVERANDØR: Jaktfall AS, 
tlf. 35 59 58 32, www.jaktfall.no

Håvard Skjærstad Andersen

Godt system for hunden 
PRODUKTNAVN: Jaktvision kombinert kameravest/GPS-vest.
PRODUKTFAKTA: Kombinert kamera-/GPS-vest for Garmin Astro DC 30 
og DC 40 halsbånd. Metallhus på høyre side for montering av kamera. 
På venstre side er det en innstikklomme for en blyplate (medfølger) for 
å balansere kameravesten. Vesten er tofarget for å vise hvilken vei 
hunden står. Ring for feste av sporline, samt en forsterkning som skal 
holde vesten strekt og på plass. Leveres i tre størrelser som passer fra 
beagle- og opp til jämthundstørrelse.
FUNKSJONALITET: Jaktvision kameravest i medium størrelse passet fi nt 
til fuglehunder, støvere og gråhunder. Prøv montering og kameraut-
snitt før du slipper hunden i skogen: Korrekt tilpasning av vesten kan 
gjøre stor forskjell. Selv om kameraet passer godt i kamerahuset, kan 
du med fordel bruke støtdempende skumgummi eller teip mellom 
 kamera og kamerahuset. Hvis ikke, kan det bli vanskelig å beholde 
 lyden av klingende stålos hvis du må redigere bort lyden av kameraet 
som slår mot metallhuset.

Vi synes kamerahuset kunne vært plassert litt lenger frem, da det 
fi lmer litt mye av vesten og hundens skulder. Særlig gjelder dette for 
hunder med mye stri pels, slik som en typisk elghund. Dette kan 
 redigeres bort i etterkant, men det krever tilleggsprogramvare og litt 
mer innsats.

Vi liker den tofargede vesten, som lett lar deg se hvilken vei hunden 
står vendt i tett skog. At man kan putte peilebånd i rygglommen, gjør 
at det er en god systemvest. Dermed kan den også brukes de dagene 
man ikke fi lmer.

RETTELSE 
I forbindelse med testen av Irridium satelittelefon 
i forrige Jakt & Fiske, har det blitt forbyttet leverandør. 
Korrekt leverandør er Tradee Telecom – IEC Telecom Group, 
www.tradee.no.

Hundevesten er allsidig ved at den også har lomme for Astro-GPS på 
toppen.

Med Fido         som fi lmcrew

Robust kameramann
PRODUKTNAVN: Contour Roam actionkamera.
PRODUKTFAKTA: Action-kamera med opptaksmulighet i full 
HD-oppløsning, 1080p med roterbar vidvinkellinse. Drifts-
temperatur: ÷15 ° C til 40 ° C. Dataoverføring med USB som 
er kompatibel med de vanligste operativsystemer for PC. 

Innebygget mikrofon og batteri med ca. 3 timers 
batteri levetid. MicroSD-minnekort.

FUNKSJONALITET: Enkelt og robust kamera i 
toppsjiktet i sin klasse. Lett betjening med få 
knapper og relativt lang batterilevetid gjør 
dette til et godt kameravalg. 

Det følger med ulike fester, slik at kame-
raet like godt kan monteres på et våpen eller 
på hodet ditt også. Det vi liker spesielt godt, 
er at kameraet har et laserlys som viser 

vinkelen på linsen. Dermed er det bare å vri linsen i posi-
sjon slik at den fi lmer vannrett. Kameraet er vanntett, men 
ikke noe undervannskamera. Det tåler likevel røff behand-
ling i snø, myr og våt skog. 

Det som trekker ned, er at det kun har opptaksmulig-
heter med 30 fps (bilder i sekundet). Det vil si at for de som 
ønsker å redigere og bruke litt effekter, så vil «sakte fi lm» 
bli en heller hakkete fornøyelse. Bildekvaliteten er god, men 
ikke best: Vi skulle gjerne sett litt mer detaljer i de mørke 
områdene. Kameraet har tre innstillinger for oppløsning, 
men disse må du ha tilgang til en pc for å endre.

Det fi nnes gode kameraer med bedre bildekvalitet og 
fl ere funksjoner, men dersom du ikke skal lage din egen 
jaktfi lm, så får du her et helt greit kamera for pengene.

Det robuste 
 kamerahuset gjør 
at kamera er godt 

beskyttet.

88 4 t13   jaktogfiske.net


