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T ruger er gode å jakte 
med. Du står støtt, og 
kan labbe stille både 

oppover og nedover bakker. En 
annen ting er at du ofte kan 
legge gamasjene igjen hjemme. 
Trugene sammen med stram-
ming nederst på buksebeina 
holder snøen godt nok unna.

Powder Pro er laget i lettvekts 
flyaluminium, PVC og polyu-
retan. De er kun 21 cm på det 
bredeste. Dette er 3 cm smalere 
enn f eks ”folketruga” Tubbs 
Discovery 30 toms. 

Smale truger har både forde-
ler og ulemper. Den lange smale 
formen gir mindre bæreflate 
og du synker noe dypere i løs-
snøen. En enkel test viste at 
hvis du synker ca. 20 cm med 
en Discovery, synker du ca. 25 
cm ned med Bigfoot- truga.

Hvis du ønsker samme 
bæreflate, må du derfor legge på 
noen ekstra tommer i lengden. 
Dette er ikke noe problem i 
åpent lende, men i skog og kjerr 
er lange truger en ulempe.

Men er snøen litt fast eller 

BigfooT Powder 
Pro Truger
I dyp snø og tjukk skog, er det få ting som slår et par gode truger. Vi har testet den spen-
nende nykommeren Bigfoot fra Ontario, USA.

du skal gå i skrått terreng el-
ler i skog og kjerr, er Bigfoot 
trugene suverene. Den smale 
formen, gjør at du kan gå helt 
normalt uten at trugene dunker 
borti den andre leggen. I skrått 
terreng reduseres momentet 
på leggen, og det er mulig å gå 
rimelig greit i sideterreng der 
bredere truger røyner hardt på 
beina. I tett kjerr er det enklere 
å tråkle seg fram jo smalere 
trugene er.

Bindingen er festet lenger 
fremme enn for eksempel på 

Tubbs Discovery. På en 30 toms 
truge er det snakk om ca. 7 cm. 
Dette gjør at truga blir 7 cm 
lengre bak.

 I flatt terreng setter vi ned 
truga på samme måten som 
vi setter ned foten; med hælen 
først. Så det er i stor grad bæ-
reflata fra midt under foten og 
bakover, som avgjør hvor dypt 
truga synker i det du trør ned. 

Den korte fronten gjør det 
lettere å få med seg trugene 
gjennom kvist og kratt. Det er 
rett og slett ikke så mye som 
hekter seg fast i alt mulig.

tekst & foto: Arne t. Hamarsland
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+ Gode å gå med. Fornuftig pris. Kan 
tas på og av med votter.

÷ Ising ved nullføre. Skraper opp 
skoene.
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Fotplata har tre takker i 
front og bak og en på hver side. 
Denne utformingen gi greit 
grep i alle retninger på hard 
skare og is. Fotplata er festet 
med fire bolter med stoppmutre. 
Ved behov er det derfor enkelt 
å skifte fotplate. Hælplata har 
seks takker i v-mønster.

Bindingen er en kraftig plast-
binding med to stammere over 
vristen og en bak hælen. Stram-
melåsene er av samme type 
som på alpinutstyr. Plastreima 
er tverrprofilert med dype hakk 
som strammelåsen tar tak i. Så 
er det bare å jekke til reima sit-
ter passe stramt. 

Når truga skal av, klemmes 
låsen inn og reima er løs. Hæl-
reima har klikklås og vanlig 
ryggsekkstramning. Innsiden av 
bindingen har masse små pigger 
som sikkert er ment å skulle gi 

bedre grep rundt jaktstøvelen. 
Erfaringen etter noen måneders 
bruk er at disse piggene skraper 
opp skinnet på lærstøvlene, og 
det kan vel de fleste godt tenkt 
seg å være foruten. 

Plastbindingene har fungert 
nesten prikkfritt. Det eneste 
negative er at strammelåsen, 
hvis det setter seg snø eller is, 
kan fuske litt og slippe opp 
strammereima mens du går. 
Produsenten oppgir at bindin-
gene skal tåle ned til – 40ºC.

En annen negativ erfaring, 
er at gummiblandingen som er 
brukt ved fotplata og hælplata, 
iser ved nullføre. Dette medfø-
rer snøkladder som bygger seg 
opp og som sitter som spikret. 
Her hjelper det ikke med 
fingrene. Skistavpiggen eller 
kniven må fram for å kunne gå 
normalt igjen. 

Ellers er erfaringene med 
trugene gode. Den smale 
fasongen og korte tuppen gjør 
de gode å gå på i tett vegetasjon 
der andre truger hekter seg mer 
fast. Det er ingen synlige tegn 
på slitasje rundt bindinger og 
fester. Med litt trening går det 
greit å ta av og på trugene med 
votter/hansker og dette er en 
stor fordel når kuldegradene 
glefser etter fingertuppene.

Ifølge produsenten er det 

ikke forskjell på formen på høy-
re og venstretruge. De er derfor 
ikke merket. Men på bindin-
gene skal strammelåsene sitte 
på utsiden, så her er det lett å 
se forskjell. Det følger med en 
praktisk oppbevaringspose med 
skulderreim og bærehåndtak. 

Bindingene har samme system som 
det du finner på alpinutstyr.

Fotplata har tre takker i front og 
bak og en på hver side. Hælplata har 
seks takker i v-mønster.

Bigfoot Powder Pro, 30 tommer
Pris: 1299 kroner (våren 2010)
Vekt per par: Knappe 2 kilo
Vekt, bruker: Beregnet på folk som veier mellom 77 og 100 kilo
Importør: Jaktfall.no

Gummiblandingen som er brukt 
ved fotplata og hælplata, iser ved 
nullføre. 

Den lange, smale 
formen gir mindre 
bæreflate og du 
synker noe dypere 
i løssnøen enn det 
du ville gjort med 
bredere truger.


