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Stabilotherm Skjutstöd  
Kompakt fyrdelat

Harris 25CS Stabilotherm Skjutstöd  
Tripod tredelat

Stenhagens  
Skjutkäppsfoten

Primos Jim Shockey  
Triggerstick Gen 2

Kapita Tripod Primos Polecat  
(Rapid Pivot Short Bipod)

Bog-Pod SB-2C

Leverantör Stabilotherm. GP Rifle. Stabilotherm. Stenhagens. Leverantör Fondprodukter. Spartan Precision Equipment. Fondprodukter. Fritid & Vildmarksliv.

Riktpris 275 kronor. 1 495 kronor. 750 kronor. 995 kronor. Riktpris 1 799 kronor. 4 533 kronor. 899 kronor. 495 kronor.

Vikt 260 gram. 580 gram. 845 gram. 760 gram (ex enbensstödets vikt). Vikt 1 345 gram. 685 gram. 350 gram. 540 gram.

Höjdspann 65–158 centimeter. 34–68 centimeter. (70)–80–160–(173) centimeter. 17–46 centimeter. Enbensstödets 
längd tillkommer. Med Primos 
Triggerstick stödhöjd 69–102 cm.

Höjdspann Cirka 57–165 centimeter. Tre ben 68–160–(180)  centimeter. 
Två ben cirka 58–160–(180) 
centimeter.

Cirka 45–110 centimeter. 54–105–(116) centimeter.

Typ av  
fötter

Gummifot som kan lossas och 
blotta metallspets, samt en liten 
krage för att hindra att foten 
 sjunker i mjukt underlag.

Hårda gummifötter. Gummifot som kan lossas och 
blotta metallspetsen, samt en 
liten krage för att hindra att foten 
 sjunker i mjukt underlag.

Aluminiumbenen har grova 
spetsar.

Typ av  
fötter

Rejäla mönstrade gummifötter, 
under dem ett platt benslut i 
metall.

Gummifot som kan lossas och 
blotta en metallspets. Gummi-
foten hänger kvar i en rem.

Gummifot som kan lossas och 
blotta metallspets.

Hård gummifot som kan skruvas 
av och blotta metallspets.

Ljudlöshet Bra. Använd med fördel tejp 
för att undvika slammer från 
handremmens plastspänne mot 
aluminiumbenet, sedan är det i 
princip tyst.

Godkänt. Kan öppnas tyst om 
man är försiktig, men fjädrarna 
vill gärna rassla och slarvar man 
kan det vara lite bullrigt.

Bendelarna kan i vissa fall slamra 
svagt mot varandra invändigt.

Godkänt. Stödet är relativt tyst så 
länge det inte slår emot sten eller 
torra kvistar. Att tejpa benen med 
vävtejp rekommenderas.

Ljudlöshet Godkänt. Relativt tyst i hopskjutet 
läge. När det höjs eller sänks ger 
det ifrån sig ett svagt väsande som 
inte är problematiskt. När benen 
är utdragna skramlar de invändigt 
om de stöter emot något.

Bra. Tar man av det tredje benet 
behöver dess gänghylsa tejpas 
för att inte skramla. I övrigt kan 
små men inte skarpa ljud höras i 
benfästena samt då benen viks ut 
mot ytterlägena i sida.

Mycket bra. Ett litet knäpp vid 
montering, sedan inga nämnvärda 
ljud så länge man inte slår ihop 
benen på ett öppnat stöd.

Mycket bra. Inga nämnvärda ljud 
så länge man inte slår ihop benen 
på ett öppnat stöd.

Montering  
på vapnet

Vapnet vilas löst i en gummiklyka. 
Monopod.

Monteras utan verktyg i en rem-
bygelknopp typ Uncle Mikes på 
förstockens undersida.

Vapnet vilas löst i en remvagga 
mellan två av benens övre ändar.

Detta är en fot som kombineras 
med ett enbent stöd. Den är inte 
fäst vid vapnet, som vanligen vilar 
i en gummiklyka.

Montering  
på vapnet

Vapnet vilas löst i en gummiklyka. Högst upp på stödet sitter en 
kulled och på den en kolv med 
magnet i toppen. Kolven fäster 
i en hylsa på en vapenadapter. 
Adaptrar finns med plattor för 
platta eller rundade kolvar och 
kan skruvas fast i befintligt rem-
bygelhål. Adaptrar kan fällas in i 
en stock av kolvmakare.

Fästs med hjälp av gänginsats och 
en sprint på befintlig rembygel-
knopp typ Uncle Mikes. 

Levereras numera en adapter 
även för knopp längst fram på 
förstocken, utöver adaptern för 
förstockens undersida. Ingen 
åverkan på vapnet.

Vapnet vilas i en klyka, men en 
enkel gummirem kan fästa stödet 
vid vapnet så att det hänger med 
vid snabba omställningar.

Omdöme Mycket lätt och smidigt. Passar 
bra för passkytten på klövviltjakt, 
men framför allt för stående 
skytte. Även om det inte ger stöd 
för optimalt precisionsskytte 
underlättar det säkra träffar på 
rimliga håll och fungerar även 
för skytte mot rörliga mål. Den 
här  typen av stöd kan också ge 
utmärkt stadga om det används 
som stöd för kolven när du skjuter 
över en tornkant.

Ett robust och mycket stadigt 
stöd, men inte så flexibelt. Att 
ändra benlängden är omständ-
ligt. Vapnet kan tiltas lite i sidled 
i förhållande till benen. Stödet 
passar dock utmärkt för sittande 
skytte på bana eller annat plant 
underlag. Höjden är lämpligast för 
lite kortare skyttar.

Ett stabilt stöd för både sittande 
skytte och stående. Det är inte 
 tillräckligt lätthanterligt och 
 flexibelt i bredd för blixtsnabba 
 tysta omställningar, men ger 
 utmärkt stadga i lugnare  situationer. 
Bra för sittande skytte mot stilla-
stående mål från en pall eller 
stolryggsäck.

Två ben ger stadga i sidled, ett 
tredje ben ger stadga framåt/ 
bakåt. Det tredje benet kan fästas 
mot ett av de andra för att skapa ett 
mer snabbhanterligt tvåbensstöd.

Stödet måste kombineras med 
ett lämpligt enbensstöd, i vårt 
fall Primos Triggerstick. Det är 
enkelt och stabilt och tack vare en 
gummibussning kan skytten följa 
även rörliga mål effektiv.

Bra val för den som sitter på 
pass på drevjakt eller vaktjakt 
och har en hygglig föraning om 
varifrån viltet kan förväntas. Om 
viltet  dyker upp nära i en oväntad 
 vinkel är det bara att lyfta upp 
vapnet och vrida sig utan stödet.

Stödet levereras med en 
handsfree-rem som kan hålla 
vapnets kolv medan förstocken 
vilar i stödet. Geväret är då nära 
färdigställning hela tiden.

Omdöme Ett mycket rejält och relativt 
tungt benstöd som klarar ojämna 
underlag och skjutställningar 
från låga sittande till stående. 
Eftersom det är tyst i hopskjutet 
läge och går att förlänga tyst om 
man är försiktig kan det vara ett 
mycket bra alternativ för smyg-
jägaren i skiftande terräng. Det ger 
onekligen stabil hjälp vid skottet. 
Personligen tycker jag att det är 
lite krångligt att vinkla benen och 
ställa om stödet, det är inte svårt 
men det tar några sekunder mer 
än med de snabbaste stöden.

Ett mycket starkt och mångsidigt 
stöd i grafit och lättmetall. Kan 
användas som tripod, bipod (skru-
va bort ett ben) eller monopod 
(använd ett lossat ben) i samma 
adapter. Överst sitter en kulled 
med justerbar friktion som ger 
en mycket god rörlighet. Det här 
stödet klarar det mesta, inklusi-
ve rävlockandets höga krav på 
snabbhet, smidighet, stadga och 
tysthet. Trebent ger det ytterligare 
stadga och höjdspannet räcker till 
stående skytte. Två av benen har 
magnet i toppen och kan användas 
som hylsplockare. En vinnare i 
fråga om utförande, styrka och 
mångsidighet, men också dyrast.

Det här stödet är inte bara tyst 
utan dessutom det mest flexibla 
av alla testade stöd, vilket innebär 
att det är mest lämpat för snabba 
omställningar i ojämn terräng. 
Lockjägaren på räv och bock 
har ett utmärkt alternativ här, 
kanske fortfarande bäst även 
om  utmanarna är närmare än 
tidigare. Nya adaptern för framåt-
riktad rem bygelknopp stärker 
 konceptet.

Ett mycket intressant alternativ 
för den som vill kunna ställa om 
stöden snabbt och tyst. Kan mäta 
sig med de bästa för exempel-
vis rävlock. Väldigt bra stöd för 
pengarna.

Svaga  
punkter

Benens delar kan lätt dras isär om 
man har bråttom.

Kuddarna som skyddar förstocken 
kan vandra ur läge efter ett tag.

Benens delar kan lätt dras isär om 
man har bråttom.

Inga uppenbara. Svaga  
punkter

Inga uppenbara. Inga uppenbara. Gummiupphängning av benen 
kan torka/spricka. Reservdel finns.

Inga. Möjligen kan gummifoten 
tappas då gängningen är rätt klen.

Betyg Alltid användbart men  
aldrig superstabilt. 3

Mycket stadigt men  
klumpigt i ojämn terräng. 3+

Stadigt, men en  
aning klumpigt. 4

Perfekt i lugna situationer,  klumpigt 
vid snabba omställningar. 4

Betyg Mångsidigt och tyst,  
men en aning klumpigt. 4+

Mycket bra men  
inte absolut tyst. 5-

Perfekt funktion, minus för 
 hållbarheten i gummit. 5-

Enkelt, flexibelt, relativt billigt 
och fungerar på alla vapen. 5
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Skjutkäppsfoten

Primos Jim Shockey  
Triggerstick Gen 2

Kapita Tripod Primos Polecat  
(Rapid Pivot Short Bipod)

Bog-Pod SB-2C

Leverantör Stabilotherm. GP Rifle. Stabilotherm. Stenhagens. Leverantör Fondprodukter. Spartan Precision Equipment. Fondprodukter. Fritid & Vildmarksliv.

Riktpris 275 kronor. 1 495 kronor. 750 kronor. 995 kronor. Riktpris 1 799 kronor. 4 533 kronor. 899 kronor. 495 kronor.

Vikt 260 gram. 580 gram. 845 gram. 760 gram (ex enbensstödets vikt). Vikt 1 345 gram. 685 gram. 350 gram. 540 gram.

Höjdspann 65–158 centimeter. 34–68 centimeter. (70)–80–160–(173) centimeter. 17–46 centimeter. Enbensstödets 
längd tillkommer. Med Primos 
Triggerstick stödhöjd 69–102 cm.

Höjdspann Cirka 57–165 centimeter. Tre ben 68–160–(180)  centimeter. 
Två ben cirka 58–160–(180) 
centimeter.

Cirka 45–110 centimeter. 54–105–(116) centimeter.

Typ av  
fötter

Gummifot som kan lossas och 
blotta metallspets, samt en liten 
krage för att hindra att foten 
 sjunker i mjukt underlag.

Hårda gummifötter. Gummifot som kan lossas och 
blotta metallspetsen, samt en 
liten krage för att hindra att foten 
 sjunker i mjukt underlag.

Aluminiumbenen har grova 
spetsar.

Typ av  
fötter

Rejäla mönstrade gummifötter, 
under dem ett platt benslut i 
metall.

Gummifot som kan lossas och 
blotta en metallspets. Gummi-
foten hänger kvar i en rem.

Gummifot som kan lossas och 
blotta metallspets.

Hård gummifot som kan skruvas 
av och blotta metallspets.

Ljudlöshet Bra. Använd med fördel tejp 
för att undvika slammer från 
handremmens plastspänne mot 
aluminiumbenet, sedan är det i 
princip tyst.

Godkänt. Kan öppnas tyst om 
man är försiktig, men fjädrarna 
vill gärna rassla och slarvar man 
kan det vara lite bullrigt.

Bendelarna kan i vissa fall slamra 
svagt mot varandra invändigt.

Godkänt. Stödet är relativt tyst så 
länge det inte slår emot sten eller 
torra kvistar. Att tejpa benen med 
vävtejp rekommenderas.

Ljudlöshet Godkänt. Relativt tyst i hopskjutet 
läge. När det höjs eller sänks ger 
det ifrån sig ett svagt väsande som 
inte är problematiskt. När benen 
är utdragna skramlar de invändigt 
om de stöter emot något.

Bra. Tar man av det tredje benet 
behöver dess gänghylsa tejpas 
för att inte skramla. I övrigt kan 
små men inte skarpa ljud höras i 
benfästena samt då benen viks ut 
mot ytterlägena i sida.

Mycket bra. Ett litet knäpp vid 
montering, sedan inga nämnvärda 
ljud så länge man inte slår ihop 
benen på ett öppnat stöd.

Mycket bra. Inga nämnvärda ljud 
så länge man inte slår ihop benen 
på ett öppnat stöd.

Montering  
på vapnet

Vapnet vilas löst i en gummiklyka. 
Monopod.

Monteras utan verktyg i en rem-
bygelknopp typ Uncle Mikes på 
förstockens undersida.

Vapnet vilas löst i en remvagga 
mellan två av benens övre ändar.

Detta är en fot som kombineras 
med ett enbent stöd. Den är inte 
fäst vid vapnet, som vanligen vilar 
i en gummiklyka.

Montering  
på vapnet

Vapnet vilas löst i en gummiklyka. Högst upp på stödet sitter en 
kulled och på den en kolv med 
magnet i toppen. Kolven fäster 
i en hylsa på en vapenadapter. 
Adaptrar finns med plattor för 
platta eller rundade kolvar och 
kan skruvas fast i befintligt rem-
bygelhål. Adaptrar kan fällas in i 
en stock av kolvmakare.

Fästs med hjälp av gänginsats och 
en sprint på befintlig rembygel-
knopp typ Uncle Mikes. 

Levereras numera en adapter 
även för knopp längst fram på 
förstocken, utöver adaptern för 
förstockens undersida. Ingen 
åverkan på vapnet.

Vapnet vilas i en klyka, men en 
enkel gummirem kan fästa stödet 
vid vapnet så att det hänger med 
vid snabba omställningar.

Omdöme Mycket lätt och smidigt. Passar 
bra för passkytten på klövviltjakt, 
men framför allt för stående 
skytte. Även om det inte ger stöd 
för optimalt precisionsskytte 
underlättar det säkra träffar på 
rimliga håll och fungerar även 
för skytte mot rörliga mål. Den 
här  typen av stöd kan också ge 
utmärkt stadga om det används 
som stöd för kolven när du skjuter 
över en tornkant.

Ett robust och mycket stadigt 
stöd, men inte så flexibelt. Att 
ändra benlängden är omständ-
ligt. Vapnet kan tiltas lite i sidled 
i förhållande till benen. Stödet 
passar dock utmärkt för sittande 
skytte på bana eller annat plant 
underlag. Höjden är lämpligast för 
lite kortare skyttar.

Ett stabilt stöd för både sittande 
skytte och stående. Det är inte 
 tillräckligt lätthanterligt och 
 flexibelt i bredd för blixtsnabba 
 tysta omställningar, men ger 
 utmärkt stadga i lugnare  situationer. 
Bra för sittande skytte mot stilla-
stående mål från en pall eller 
stolryggsäck.

Två ben ger stadga i sidled, ett 
tredje ben ger stadga framåt/ 
bakåt. Det tredje benet kan fästas 
mot ett av de andra för att skapa ett 
mer snabbhanterligt tvåbensstöd.

Stödet måste kombineras med 
ett lämpligt enbensstöd, i vårt 
fall Primos Triggerstick. Det är 
enkelt och stabilt och tack vare en 
gummibussning kan skytten följa 
även rörliga mål effektiv.

Bra val för den som sitter på 
pass på drevjakt eller vaktjakt 
och har en hygglig föraning om 
varifrån viltet kan förväntas. Om 
viltet  dyker upp nära i en oväntad 
 vinkel är det bara att lyfta upp 
vapnet och vrida sig utan stödet.

Stödet levereras med en 
handsfree-rem som kan hålla 
vapnets kolv medan förstocken 
vilar i stödet. Geväret är då nära 
färdigställning hela tiden.

Omdöme Ett mycket rejält och relativt 
tungt benstöd som klarar ojämna 
underlag och skjutställningar 
från låga sittande till stående. 
Eftersom det är tyst i hopskjutet 
läge och går att förlänga tyst om 
man är försiktig kan det vara ett 
mycket bra alternativ för smyg-
jägaren i skiftande terräng. Det ger 
onekligen stabil hjälp vid skottet. 
Personligen tycker jag att det är 
lite krångligt att vinkla benen och 
ställa om stödet, det är inte svårt 
men det tar några sekunder mer 
än med de snabbaste stöden.

Ett mycket starkt och mångsidigt 
stöd i grafit och lättmetall. Kan 
användas som tripod, bipod (skru-
va bort ett ben) eller monopod 
(använd ett lossat ben) i samma 
adapter. Överst sitter en kulled 
med justerbar friktion som ger 
en mycket god rörlighet. Det här 
stödet klarar det mesta, inklusi-
ve rävlockandets höga krav på 
snabbhet, smidighet, stadga och 
tysthet. Trebent ger det ytterligare 
stadga och höjdspannet räcker till 
stående skytte. Två av benen har 
magnet i toppen och kan användas 
som hylsplockare. En vinnare i 
fråga om utförande, styrka och 
mångsidighet, men också dyrast.

Det här stödet är inte bara tyst 
utan dessutom det mest flexibla 
av alla testade stöd, vilket innebär 
att det är mest lämpat för snabba 
omställningar i ojämn terräng. 
Lockjägaren på räv och bock 
har ett utmärkt alternativ här, 
kanske fortfarande bäst även 
om  utmanarna är närmare än 
tidigare. Nya adaptern för framåt-
riktad rem bygelknopp stärker 
 konceptet.

Ett mycket intressant alternativ 
för den som vill kunna ställa om 
stöden snabbt och tyst. Kan mäta 
sig med de bästa för exempel-
vis rävlock. Väldigt bra stöd för 
pengarna.

Svaga  
punkter

Benens delar kan lätt dras isär om 
man har bråttom.

Kuddarna som skyddar förstocken 
kan vandra ur läge efter ett tag.

Benens delar kan lätt dras isär om 
man har bråttom.

Inga uppenbara. Svaga  
punkter

Inga uppenbara. Inga uppenbara. Gummiupphängning av benen 
kan torka/spricka. Reservdel finns.

Inga. Möjligen kan gummifoten 
tappas då gängningen är rätt klen.

Betyg Alltid användbart men  
aldrig superstabilt. 3

Mycket stadigt men  
klumpigt i ojämn terräng. 3+

Stadigt, men en  
aning klumpigt. 4

Perfekt i lugna situationer,  klumpigt 
vid snabba omställningar. 4

Betyg Mångsidigt och tyst,  
men en aning klumpigt. 4+

Mycket bra men  
inte absolut tyst. 5-

Perfekt funktion, minus för 
 hållbarheten i gummit. 5-

Enkelt, flexibelt, relativt billigt 
och fungerar på alla vapen. 5

«


