
SVENSK JAKT TESTAR

Nr 2/3  2018  SVENSK JAKT52

Jörnkängan Antifrys Viking Villrein Boa GTX Chiruca Swedish Hunter GTX Haglöfs Grym GT Chevalier Tundra Boot Meindl Performance Meindl Bergen GTX Hanwag Brenner Wide GTX

Typ Känga med överdel och skaft i ett 
lager läder, nedre del i cellgummi 
samt innersko i filt.

Läderkänga i nubuck med 
goretexfoder och gummiförstärkt 
nedre del.

Scotchgard-behandlad läderkänga 
med goretexfoder. Gummiklädd 
tåhätta.

Syntetkänga med kevlar, goretex-
foder och gummiklädd nedre del.

Typ Läderkänga med sympatex-
membran och uppvulkad 
gummikant.

Läderkänga med goretexfoder 
och gummiklädd nedre del.

Läderkänga i nubuck med 
goretexfoder och gummiklädd 
nedre del.

Läderkänga med goretex-
membran och uppvulkad 
gummikant.

Riktpris 3 600 kronor. 2 900 kronor. 3 295 kronor. 3 400 kronor. Riktpris 3 995 kronor. 3 595 kronor. 3 795 kronor. 3 300 kronor.

Skafthöjd 29 (28) centimeter (vattentät höjd). 27,7 (22) centimeter. 27 (23,5) centimeter. 21,5 (20) centimeter. Skafthöjd 25 (25) centimeter. 25,5 (22,5) centimeter. 28,5 (24,5) centimeter. 26 (19) centimeter.

Passform Gott om plats för tår och häl. Hårt 
remmade kan de klämma över en 
hög fotrygg, löst remmade kan de 
vara lite rörliga på foten.

Aningen smala vid tårna. 
Snabbsnörningen med vajer-
system gör att du inte får samma 
anpassningsbara passform som en 
känga med klassisk snörning.  
I övrigt mjuka och behagliga.

Gott om plats för tår och häl. 
Styva och hårda i början, en känga 
man behöver gå in. Skaftet ”säck-
ade ihop” lite vid övergång från 
vrist till fot.

Bra passform. Kängan har så kallat 
memoryskum runt vristerna.  
Innersulan har mycket välvd hål-
fot som kanske inte passar alla.

Passform Smal runt tårna, normalt utrym-
me för häl och fotrygg.

Något trång och smal kring 
 tåpartiet. Klämde lite även på 
sidorna i höjd med vristen.

Relativt bra med plats för tår och 
häl. Kan remmas långt fram och 
anpassas efter foten.

Medelstort utrymme för tår och 
häl, plats för hög fotrygg. Kängan 
har lite extra plats för stortåleden.

Sula  
1–3 poäng

Vibramsula, rejält styv i sidled och 
längdled, men med en extra mjuk 
mönstrad yta. Medelmåttigt grepp 
i underlaget. Den mjuka sulan kan 
underlätta vissa smygsituationer, 
men blir känslig för slitage och hal 
på fruset underlag. 2

Vikings egen gummisula med 
grovt mönster, relativt styva i 
sidled och mycket rörlighet i 
längdled. Sulan är uppvikt framtill 
i ett ”sparkskydd”. Lite för mjuk 
sula som blir känslig för slitage. 
Aningen för grovt mönster. 2

Vibramsula, relativt styv i sidled 
och viss rörlighet i längdled. 
Medelmåttigt grepp, normalhård 
yta. Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”.

 3

Vibramsula, rejält styva i sidled 
och viss rörlighet i längdled. 
Medelmåttigt grepp, normalhård 
yta. Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”.

 3

Sula  
1–3 poäng

Vibramsula, rejält styv i sidled 
men viss rörlighet i längdled. 
Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”. Medelmåttigt 
grepp, normalhård yta.

 3

Vibramsula, rejält styv i sidled 
men viss rörlighet i längdled. 
Medelmåttigt grepp, normalhård 
yta. Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”.

 3

Vibramsula, rejält styva i sidled 
och liten rörlighet i längdled. 
Medelmåttigt grepp, normalhård 
yta. Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”. Dock lite tunga.

 3

Vibramsula, rejält styv i sidled, 
men viss rörlighet i längdled.  
Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”. Medelmåttigt 
grepp, normalhård yta. Skarp vin-
kel på klackens fram- och insida 
hugger ibland i motsatt byxben. 2

Komfort
1–5 poäng

God isolering. Ganska vid, men 
med tjocka yllesockar satt test-
kängorna bekvämt och relativt 
stadigt vid rörlig höstjakt. Satt 
lite för löst för brant terräng, 
remmades de hårt klämde de över 
fotrygg en och framtill på fotleden. 
Ej svettigt i kängorna. Plus för hälla 
på skaftet, minus för öljetter. 3

Lätta och sköna att gå i, men 
upplevs som lite trånga längst 
fram och du får inte samma stöd 
som med en känga med vanlig 
snörning. Foten tenderar att 
kunna röra sig i kängan med glapp 
i hälen.

 2

Kan klämma lite på ovansidan när 
du böjer foten. Stötdämpningen i 
hälparti hade kunnat vara bättre, 
upplevs som lite stumma. I övrigt 
en skön och förhållandevis lätt 
känga.

 2

Skön känga på foten. Det relativt 
tjocka fodret gör dock att den 
upplevs som aningen klumpig, 
det blir lite slalompjäxa över 
kängan.

 2

Komfort
1–5 poäng

Bekväma från start, men trånga 
runt tårna för testaren. Kan rem-
mas så de sitter mycket stadigt på 
foten, inte minst tack vare hyskor 
med rullhjul långt fram mot 
tåpartiet. Det ger stadga i brant 
terräng, men tårna får minimalt 
rörelseutrymme.
 3

Förhållandevis skön känga att 
vandra i men upplevs som trång i 
främre delen av foten. Styvheten 
och den bra dämpningen gör den 
lämpad för tuffare terräng och 
tung packning. Blir lätt varm och 
svettig om foten.

 2

Innersulans upphöjning vid hål-
foten tryckte aningen för mycket. 
Sköna på foten och förvånansvärt 
lätta att gå i trots den styva sulan.

 3

Inledningsvis var kängorna styva 
och svåra att remma åt tillräckligt. 
Det löste sig när de var ingångna. 
Stabila och sköna vandrings-
kängor.

 4

Vatten-
täthet
1–3 poäng

Välsmorda klarar de vadning utan 
läckage. Står du länge i vatten 
kryper fukt till slut in. 2

Läckte inte.

 3

Läckte inte.

 3

Läckte inte. 

 3

Vatten-
täthet 
1–3 poäng

Läckte inte.

 3

Läckte inte. 

 3

Läckte inte.

 3

Läckte inte.

 3

Torktid
1–2 poäng

I rumstemperatur torkade genom-
blöt känga på tredje dygnet. 1

Torkade under andra dygnet.
 2

Torkade under tredje dygnet.
 1

Torkade under fjärde dygnet. 
 1

Torktid
1–2 poäng

Torkade under sjätte dygnet.
 1

Torkade under andra dygnet.
 2

Torkade under tredje dygnet.
 1

Torkade under sjunde dygnet.
 1

Skötsel  
underhåll

Lätta att smörja, få sömmar.

 

Lätta att rengöra och smörja in.

 

Lätta att rengöra och smörja in.

 

Den skrovliga ytan på ytter-
materialet gör den svårare än 
konkurrenterna att rengöra.

 

Skötsel  
underhåll

Lätta att smörja, men ganska 
många sömmar och en liten fukt-
fångande ficka baktill på skaftet.

 

Lätta att hålla rena och smörja in.

 

Lätta att rengöra och smörja in.

 

Lätta att komma åt att smörja  
och inga onödiga sömmar.

 

Helhets-
intryck

En favorit för kallt väder. Godkänd 
som vandringskänga, men kan ha 
en tendens att bli rörlig på foten. 
Sidorna med öljetter kan dras 
ihop tills de möts, vilket stoppar 
hårdare snörning. Löstagbart 
filtfoder underlättar torkning. 
Ganska stor i storleken.

 8

Testets lättaste känga och även 
den lättaste att remma åt tack 
vare ett snörsystem med vajer 
som dras åt med en liten plastratt. 
Bra för de som av olika anledning-
ar har svårt att remma skor. Du får 
dock inte samma stadga som i en 
mer konventionell vanlig snörad 
känga. Skaftet är lite för mjukt 
och har många sömmar som 
ökar risken för vattenläckage så 
småningom.

 9

Upplevde att lädret snabbt såg 
slitet ut. En helt okej känga att gå 
i och som sitter bra på foten. Hade 
kunnat haft mindre och tajtare 
öljetter, vilket hade underlättat 
om man vill dra åt och fixera 
snörningen på den nedre delen av 
kängan.

 9

Lite väl kortskaftad känga som 
annars är skön att gå i, men den 
upplevs som lite klumpig på 
grund av det tjocka innerfodret. 
Svårt att få riktig känsla för under-
laget. Varm och torkar inte särskilt 
snabbt. Plus för Recco-applikation 
som gör att du kan lokaliseras om 
något skulle hända.

 9

Helhets-
intryck

En skön och stadig känga för den 
som inte är alltför bred över tårna. 
Stadgan passar för vandring och 
brant terräng. Det mycket nätta 
tåpartiet underlättar smygning. 
Men litet rörelseutrymme för 
tårna pekar mot en höst- snarare 
än vinterkänga.

 10

En klassiker som används mycket 
bland uniformspersonal. Fungerar 
även i jaktsammanhang. Dock är 
passformen i snävaste laget. Det 
i sin tur gör att man blir ganska 
varm/svettig om foten och där-
efter är det lätt att bli kall om man 
blir stillastående.  Kängan utstrålar 
kvalitet.

 10

Lite för mycket slalompjäxa över 
kängan. Styv sula och relativt 
styv läderbeklädd fotdel (som 
knarrar lätt). Tappar kontakten 
med underlaget vilket gör den 
svår att använda vid smygjakt. 
Plus för rejäl och hög gummikant 
runt nedre delen av kängan. Stabil 
i tuff terräng.

 10

En rejäl vandringskänga, men 
med en onödigt djup utskärning 
runt plösen som minskar möjligt 
vadningsdjup. Extra utrymme för 
stortåleden kan vara ett plus för 
vissa fötter, men belastade  
utsidan av testarens ovanligt 
breda stortår.

 10
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Jörnkängan Antifrys Viking Villrein Boa GTX Chiruca Swedish Hunter GTX Haglöfs Grym GT Chevalier Tundra Boot Meindl Performance Meindl Bergen GTX Hanwag Brenner Wide GTX

Typ Känga med överdel och skaft i ett 
lager läder, nedre del i cellgummi 
samt innersko i filt.

Läderkänga i nubuck med 
goretexfoder och gummiförstärkt 
nedre del.

Scotchgard-behandlad läderkänga 
med goretexfoder. Gummiklädd 
tåhätta.

Syntetkänga med kevlar, goretex-
foder och gummiklädd nedre del.

Typ Läderkänga med sympatex-
membran och uppvulkad 
gummikant.

Läderkänga med goretexfoder 
och gummiklädd nedre del.

Läderkänga i nubuck med 
goretexfoder och gummiklädd 
nedre del.

Läderkänga med goretex-
membran och uppvulkad 
gummikant.

Riktpris 3 600 kronor. 2 900 kronor. 3 295 kronor. 3 400 kronor. Riktpris 3 995 kronor. 3 595 kronor. 3 795 kronor. 3 300 kronor.

Skafthöjd 29 (28) centimeter (vattentät höjd). 27,7 (22) centimeter. 27 (23,5) centimeter. 21,5 (20) centimeter. Skafthöjd 25 (25) centimeter. 25,5 (22,5) centimeter. 28,5 (24,5) centimeter. 26 (19) centimeter.

Passform Gott om plats för tår och häl. Hårt 
remmade kan de klämma över en 
hög fotrygg, löst remmade kan de 
vara lite rörliga på foten.

Aningen smala vid tårna. 
Snabbsnörningen med vajer-
system gör att du inte får samma 
anpassningsbara passform som en 
känga med klassisk snörning.  
I övrigt mjuka och behagliga.

Gott om plats för tår och häl. 
Styva och hårda i början, en känga 
man behöver gå in. Skaftet ”säck-
ade ihop” lite vid övergång från 
vrist till fot.

Bra passform. Kängan har så kallat 
memoryskum runt vristerna.  
Innersulan har mycket välvd hål-
fot som kanske inte passar alla.

Passform Smal runt tårna, normalt utrym-
me för häl och fotrygg.

Något trång och smal kring 
 tåpartiet. Klämde lite även på 
sidorna i höjd med vristen.

Relativt bra med plats för tår och 
häl. Kan remmas långt fram och 
anpassas efter foten.

Medelstort utrymme för tår och 
häl, plats för hög fotrygg. Kängan 
har lite extra plats för stortåleden.

Sula  
1–3 poäng

Vibramsula, rejält styv i sidled och 
längdled, men med en extra mjuk 
mönstrad yta. Medelmåttigt grepp 
i underlaget. Den mjuka sulan kan 
underlätta vissa smygsituationer, 
men blir känslig för slitage och hal 
på fruset underlag. 2

Vikings egen gummisula med 
grovt mönster, relativt styva i 
sidled och mycket rörlighet i 
längdled. Sulan är uppvikt framtill 
i ett ”sparkskydd”. Lite för mjuk 
sula som blir känslig för slitage. 
Aningen för grovt mönster. 2

Vibramsula, relativt styv i sidled 
och viss rörlighet i längdled. 
Medelmåttigt grepp, normalhård 
yta. Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”.

 3

Vibramsula, rejält styva i sidled 
och viss rörlighet i längdled. 
Medelmåttigt grepp, normalhård 
yta. Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”.

 3

Sula  
1–3 poäng

Vibramsula, rejält styv i sidled 
men viss rörlighet i längdled. 
Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”. Medelmåttigt 
grepp, normalhård yta.

 3

Vibramsula, rejält styv i sidled 
men viss rörlighet i längdled. 
Medelmåttigt grepp, normalhård 
yta. Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”.

 3

Vibramsula, rejält styva i sidled 
och liten rörlighet i längdled. 
Medelmåttigt grepp, normalhård 
yta. Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”. Dock lite tunga.

 3

Vibramsula, rejält styv i sidled, 
men viss rörlighet i längdled.  
Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”. Medelmåttigt 
grepp, normalhård yta. Skarp vin-
kel på klackens fram- och insida 
hugger ibland i motsatt byxben. 2

Komfort
1–5 poäng

God isolering. Ganska vid, men 
med tjocka yllesockar satt test-
kängorna bekvämt och relativt 
stadigt vid rörlig höstjakt. Satt 
lite för löst för brant terräng, 
remmades de hårt klämde de över 
fotrygg en och framtill på fotleden. 
Ej svettigt i kängorna. Plus för hälla 
på skaftet, minus för öljetter. 3

Lätta och sköna att gå i, men 
upplevs som lite trånga längst 
fram och du får inte samma stöd 
som med en känga med vanlig 
snörning. Foten tenderar att 
kunna röra sig i kängan med glapp 
i hälen.

 2

Kan klämma lite på ovansidan när 
du böjer foten. Stötdämpningen i 
hälparti hade kunnat vara bättre, 
upplevs som lite stumma. I övrigt 
en skön och förhållandevis lätt 
känga.

 2

Skön känga på foten. Det relativt 
tjocka fodret gör dock att den 
upplevs som aningen klumpig, 
det blir lite slalompjäxa över 
kängan.

 2

Komfort
1–5 poäng

Bekväma från start, men trånga 
runt tårna för testaren. Kan rem-
mas så de sitter mycket stadigt på 
foten, inte minst tack vare hyskor 
med rullhjul långt fram mot 
tåpartiet. Det ger stadga i brant 
terräng, men tårna får minimalt 
rörelseutrymme.
 3

Förhållandevis skön känga att 
vandra i men upplevs som trång i 
främre delen av foten. Styvheten 
och den bra dämpningen gör den 
lämpad för tuffare terräng och 
tung packning. Blir lätt varm och 
svettig om foten.

 2

Innersulans upphöjning vid hål-
foten tryckte aningen för mycket. 
Sköna på foten och förvånansvärt 
lätta att gå i trots den styva sulan.

 3

Inledningsvis var kängorna styva 
och svåra att remma åt tillräckligt. 
Det löste sig när de var ingångna. 
Stabila och sköna vandrings-
kängor.

 4

Vatten-
täthet
1–3 poäng

Välsmorda klarar de vadning utan 
läckage. Står du länge i vatten 
kryper fukt till slut in. 2

Läckte inte.

 3

Läckte inte.

 3

Läckte inte. 

 3

Vatten-
täthet 
1–3 poäng

Läckte inte.

 3

Läckte inte. 

 3

Läckte inte.

 3

Läckte inte.

 3

Torktid
1–2 poäng

I rumstemperatur torkade genom-
blöt känga på tredje dygnet. 1

Torkade under andra dygnet.
 2

Torkade under tredje dygnet.
 1

Torkade under fjärde dygnet. 
 1

Torktid
1–2 poäng

Torkade under sjätte dygnet.
 1

Torkade under andra dygnet.
 2

Torkade under tredje dygnet.
 1

Torkade under sjunde dygnet.
 1

Skötsel  
underhåll

Lätta att smörja, få sömmar.

 

Lätta att rengöra och smörja in.

 

Lätta att rengöra och smörja in.

 

Den skrovliga ytan på ytter-
materialet gör den svårare än 
konkurrenterna att rengöra.

 

Skötsel  
underhåll

Lätta att smörja, men ganska 
många sömmar och en liten fukt-
fångande ficka baktill på skaftet.

 

Lätta att hålla rena och smörja in.

 

Lätta att rengöra och smörja in.

 

Lätta att komma åt att smörja  
och inga onödiga sömmar.

 

Helhets-
intryck

En favorit för kallt väder. Godkänd 
som vandringskänga, men kan ha 
en tendens att bli rörlig på foten. 
Sidorna med öljetter kan dras 
ihop tills de möts, vilket stoppar 
hårdare snörning. Löstagbart 
filtfoder underlättar torkning. 
Ganska stor i storleken.

 8

Testets lättaste känga och även 
den lättaste att remma åt tack 
vare ett snörsystem med vajer 
som dras åt med en liten plastratt. 
Bra för de som av olika anledning-
ar har svårt att remma skor. Du får 
dock inte samma stadga som i en 
mer konventionell vanlig snörad 
känga. Skaftet är lite för mjukt 
och har många sömmar som 
ökar risken för vattenläckage så 
småningom.

 9

Upplevde att lädret snabbt såg 
slitet ut. En helt okej känga att gå 
i och som sitter bra på foten. Hade 
kunnat haft mindre och tajtare 
öljetter, vilket hade underlättat 
om man vill dra åt och fixera 
snörningen på den nedre delen av 
kängan.

 9

Lite väl kortskaftad känga som 
annars är skön att gå i, men den 
upplevs som lite klumpig på 
grund av det tjocka innerfodret. 
Svårt att få riktig känsla för under-
laget. Varm och torkar inte särskilt 
snabbt. Plus för Recco-applikation 
som gör att du kan lokaliseras om 
något skulle hända.

 9

Helhets-
intryck

En skön och stadig känga för den 
som inte är alltför bred över tårna. 
Stadgan passar för vandring och 
brant terräng. Det mycket nätta 
tåpartiet underlättar smygning. 
Men litet rörelseutrymme för 
tårna pekar mot en höst- snarare 
än vinterkänga.

 10

En klassiker som används mycket 
bland uniformspersonal. Fungerar 
även i jaktsammanhang. Dock är 
passformen i snävaste laget. Det 
i sin tur gör att man blir ganska 
varm/svettig om foten och där-
efter är det lätt att bli kall om man 
blir stillastående.  Kängan utstrålar 
kvalitet.

 10

Lite för mycket slalompjäxa över 
kängan. Styv sula och relativt 
styv läderbeklädd fotdel (som 
knarrar lätt). Tappar kontakten 
med underlaget vilket gör den 
svår att använda vid smygjakt. 
Plus för rejäl och hög gummikant 
runt nedre delen av kängan. Stabil 
i tuff terräng.

 10

En rejäl vandringskänga, men 
med en onödigt djup utskärning 
runt plösen som minskar möjligt 
vadningsdjup. Extra utrymme för 
stortåleden kan vara ett plus för 
vissa fötter, men belastade  
utsidan av testarens ovanligt 
breda stortår.

 10

»
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Härkila Pro Hunter GTX 10” Viking Hunter Deluxe GTX Crispi Titan GTX Lundhags Jaure II High

Typ Läderkänga med goretexfoder. Känga i läder och goretex-
membran med ovandel i skinn 
med textil i plös och skaft samt 
uppvulkad gummikant.

Läderkänga med goretexfoder 
och gummiklätt tå- och hälparti.

Känga med läderskaft i flera lager 
samt nedre del i cellgummi.

Riktpris 3 795 kronor. 2 999 kronor. 3 399 kronor. 5 200 kronor.

Skafthöjd 21 (18) centimeter. 28 (28) centimeter. 25,5 (21,5) centimeter. 27 (26) centimeter.

Passform Gott om plats för tår, häl och 
fotrygg.

Komfortabel, normalt utrymme 
för tår och fotrygg. Något mindre 
utrymme för hälen, utan att för 
den skull bli obekväm.

Bra passform, går ut lite med 
tiden. Kan remmas långt fram 
vilket ökar möjligheten till indivi-
duell reglering. Kängan har också 
en extra ögla vid vristen.

Gott om plats för tår och häl. Även 
plats för hög fotrygg. Kan remmas 
så de sitter stadigt utan att tårna 
blir orörliga eller fotrygg kläms.

Sula  
1–3 poäng

Vibram Fire&ice-sula, rejält styv i 
sidled och även i längdled. Sulan 
är uppvikt framtill i ett ”spark-
skydd”. Bra grepp, relativt hård 
yta.

 3

Vikings egna naturgummisula, 
stabil i sidled med viss rörlighet i 
längdled. Sulan är uppvikt framtill 
i ett ”sparkskydd”.

 3

Vibramsula, relativt styv i sidled 
och stor rörlighet i längdled. 
Medelmåttigt grepp, normalhård 
yta. Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”.

 3

Vibramsula, rejält styv i sidled 
men viss rörlighet i längdled. 
Sulan är uppvikt framtill i ett 
”sparkskydd”. Medelmåttigt 
grepp, normalhård yta.

 3

Komfort
1–5 poäng

Sitter bra på foten trots att de 
inte kan remmas så långt fram. 
Tårna har god plats. Sulan känns 
tunnare än andra vibramsulor och 
det känns som om man går med 
god kontroll på underlaget trots 
relativt styv sula. Plus för hälla på 
skaftet.
 4

Bekväma från start, vilket höll i 
sig under hela testperioden. Kan 
remmas så de sitter mycket stad-
igt på foten vilket höll i sig även 
efter 1,5 mil i jaktskogen. Stadiga i 
brant terräng.

 4

Mycket bekväm känga som sitter 
likt en joggingsko på foten. Kläm-
mer inte någonstans. 

 4

Satt mycket stadigt på foten utan 
att låsa tårna och utan att klämma 
obekvämt någonstans. Mycket 
bekväm vandringskänga.

 5

Vatten-
täthet
1–3 poäng

Läckte inte.

 3

Läckte inte. 

 3

Läckte inte.

 3

Välsmorda klarar de vadning utan 
läckage. Står du länge i vatten 
kryper fukt till slut in. 2

Torktid
1–2 poäng

Torkade under femte dygnet.
 1

Torkade under fjärde dygnet.
 1

Torkade under andra dygnet.
 2

Torkade under andra dygnet.
 2

Skötsel  
underhåll

Lätta att smörja.

 

Lätta att smörja men ganska 
många sömmar.

 

Lätta att rengöra och smörja in.

 

Ganska lätta att smörja men lite 
svåråtkomligt runt remhakar. 
Många sömmar i skaften, vilket 
inte underlättar att hålla kängorna 
vattentäta på sikt. 

Helhets-
intryck

En rejäl vandringskänga med en 
tunn, men styv, sula som ger bra 
grepp, stadga och kontroll även 
med tung packning. Lite väl kort-
skaftad och med en onödigt djup 
utskärning runt plösen för jakt i 
blöta marker. Kängans överdel såg 
sliten och hopsjunken ut ganska 
snabbt. Kängans överdel tappade 
stadga fort efter lite användning 
och smorning.

 11

Komfortabel och stadig känga. 
Stadgan passar för den rörliga 
jägaren. Goretexmembranet 
transporterade bort svettfukt  
– sockarna blev inte fuktiga ens 
vid lång användning i varmt jakt-
väder. Passar i både brant terräng, 
skog och myrmark. Extra plus för 
total vattentäthet, testaren stod 
i 20 centimeter rinnande älvs-
vatten under 25 minuter utan att 
bli det minsta blöt.

 11

Lätt och mjuk känga som går 
mycket bra att smyga med. Att  
den inte är så vridstyv och har  
en förhållandevis mjuk sula och  
skaft gör att den inte är den mest 
lämpliga kängan i tuff och stenig 
terräng. Underbar komfort. Lite för 
grund hälla vid vristen, man slinter 
lätt när man ska ögla i skosnöret 
och dra åt vid fortsatt snörning av 
kängan. En söm släppte lite under 
testet. Lädret torkade något. 
Kräver insmörjning med  
jämna mellanrum. 12

En verkligt bra känga för rörlig 
jakt. Utan membran blir kängorna 
lättare att torka i fält och detta blir 
ett av de bästa valen för jägare 
som tältar under jakten.

 12


