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Taktiskt kindstöd, Racerback THLR Cheek Rest Bearproof Precision Bearskin Gunstock Comb Kit Beartooth kolvkamshöjare Stabilotherm kolvkamshöjare

Beskrivning Ett kindstöd i cordura med en liten väska 
på höger sida. Fästs med remmar med 
kardborrelås, även en rem runt bakkappan. 
Patronhållare ingår och kan fästas utanpå 
eller inuti väskan.

Ett stycke i cordura som fästs runt kolvens 
undre halva med två elastiska remmar med 
kardborrelås. Ett motsvarande stycke som 
placeras över kolvens övre halva och låser 
med kardborre i det undre stycket. Även 
en rem runt bakkappan. Patronhållare kan 
köpas till.

Kindstödet består av en platta i ett syntet-
material som böjts i u-form och fästs 
på kolven med kardborre. Två ark med 
kardborre fästen sätts på kolvens sidor med 
ett tämligen kraftigt lim. Motsvarande ark 
finns klistrade på den böjda plattans insidor.

Beskrivning Grunden är ett ”ark” i neopren som dras runt 
kolven och fästs med kardborre. Till den hör 
en ficka i neopren som kan stoppas med med-
följande passbitar. Fickan fästs med kardborre 
och ger kolvkamshöjningen. Tre olika patron-
hållare ingår samt en väska som kan passa 
väderstation, samtliga fästs med kardborre.

En neoprenstrumpa som träs på kolven. 
Under den används valfri kombination av 
medföljande passbitar (fem stycken olika 
tjocka, sammanlagt cirka fem centimeter). På 
höger sida sitter en patronhållare.

Ett ”ark” i neopren med kardborrelås och en 
integrerad ficka för passbitar på insidan. (Tre 
olika tjocka passbitar, tillsammans knappt 
2,5 centimeter). Tre olika patronhållare med-
följer, fästs med kardborre.

Passform Vid montering på den smalaste kolven måste 
ett mellanlägg (ingår ej) placeras mellan 
kolvkam och kindstöd för att remmarna ska 
låsa bra. På mellankolven passar den bra 
och kan förses med mellanlägg för höjning 
av kolvkam. Passar på högsta kolven, men 
rymmer då inget mellanlägg.

  3

På den slanka kolven och mellankolven sitter 
stödet bra. På den högsta kolven får stödet 
begränsat fäste och lämnar lite utrymme för 
mellanlägg och kolvkamshöjning. Begräns-
ningen är kardborreytornas placering, på det 
nedre stycket linjerar med kolvens under-
kant snarare än med kolvkammen, vilket ger 
ganska liten överlappning för kardborren  
då stödet monteras på en hög kolv.  3

Kolvkamshöjaren sitter bra på slank kolv och 
medelkolv. På grund av roll-over-kindstödet 
passar den inte på den högsta kolven.

  3

Passform Sitter bra på den slanka kolven och mellan-
kolven. Kan användas på den högsta kolven, 
men fäster inte riktigt längs hela längden.

  4

Passar bra på alla tre testkolvar.

  5

Passar bra på den slanka och mellankolven, 
passar även på den högsta, men kardborre-
låset räcker knappt till för att greppa baktill 
på kolven.

  4

Montering Fästs med kardborreremmar och det är 
enkelt att göra. Det går också snabbt att 
flytta stödet mellan olika vapen. Det är dock 
inte så anpassningsbart till kolvar av olika 
dimension er och ger inte riktig stadga om 
kolvkammen behöver höjas med ett mellan-
lägg under kindstödet.

  3

Fästs mycket enkelt med kardborre. En  
eventuell distans mellan kolvkam och  
stödets övre del kan säkras relativt stadigt 
och enkelt med hjälp av undre styckets  
elastiska remmar med kardborrelås. Flyttas 
lätt mellan olika vapen. Men rembygel-
knoppen måste skruvas bort.

  3

Kardborrefästena limmas enkelt på kolven 
och det är enkelt att få bort eventuella 
lim rester om de avlägsnas. Den u-formade 
plattans sidor böjs ut något och kardborre-
ytorna rivs isär när höjden ska justeras 
eller kindstödet tas loss. Systemet är 
lättanvänt och mycket stabilt, men skulle 
kräva extra kardborrefästen för att flytta 
mellan olika vapen. Det passar bäst på en 
slät och  symmetrisk kolv. Det påverkar inte 
 möjligheten att använda rembygel.  4

Montering ”Arket” i kardborre är enkelt att dra fast 
runt kolven. Det har tre hål i underkant för 
rem bygelknopp. Passbitarna som används 
för kolvkamshöjningen bör trimmas med 
sax. Fickan de placeras i är enkel att fästa 
om den inte är allt för full, men dess kanter 
med kardborre fästen hade gärna fått vara 
lite  längre. De sitter dock rätt bra då de fästs. 
 Systemet är lätt att flytta till ett annat vapen.

  5

Enkel, strumpan vänds ut-och-in, träs på 
och rullas tillbaka med passbitarna på plats 
på kolvkammen. Passbitarna bör trimmas 
med sax. Satt stadigt och bra på alla kolvarna, 
även med hög kolvkamshöjning. Hål för 
rembygelknopp. Inte särskilt svår att flytta 
mellan olika vapen.

  5

Fickan fylls med valda passbitar (eventuellt 
trimmade), varefter hela arket viras runt 
kolven och låser på sig själv. På ett mycket 
enkelt sätt monteras vad som blir ett stabilt 
stöd. Man gör eget hål för rembygelfäste. 
Stödet flyttas lätt mellan olika vapen. 

  5

Höjdreglering På slanka kolven maximalt kring tre centi-
meter, men stabilare med två centimeter. På 
mellankolven maximalt kring 1,5 centimeter 
och på den högsta kolven bara den egna 
tjockleken på ungefär 0,5 centimeter.  2

Lätt att reglera höjd steglöst, men ger inte 
så mycket utrymme för höjning. Som mest 
kring 2,5 centimeter på slanka kolven, kring 
två centimeter på mellankolven och högst  
1,5 centimeter på höga kolven.  3

Enkel höjdjustering från cirka fyra millimeter 
till kring tre centimeter. Även att lossa stödet 
helt är enkelt.

  5

Höjdreglering Beroende på val av passbitar kan kolven 
höjas från en knapp centimeter upp till cirka 
tre centimeter, men med högsta kolven och 
hög höjd blir det inte riktigt stadigt.
  4

Beroende på valet av passbitar, steglöst upp 
till fyra centimeter på den slanka kolven, 
men är då ganska lätt att knuffa ur läge. Kring 
2,5 centimeter på den högsta kolven.
  4

Upp till drygt två centimeter på samtliga 
testvapen, bra stadga.

  4

Tjocklek Kring en centimeter.
  2

Bygger mer än en centimeter mellan kolv 
och kind. Med tvekan en poäng.  1

Bygger kolvens bredd cirka åtta millimeter. 
  2

Tjocklek Någon centimeter beroende på hur pass-
bitarna trimmas.  1

Kring fyra millimeter.
  2

Kring fyra millimeter.
  2

Övrigt För högerskytt. Två patronhållare ingår.
  1

Passar både höger- och vänsterskytt. Patron-
hållare kan köpas till.  2

Passar både höger- och vänsterskytt. Kan 
inte förses med patronhållare.  1

Övrigt Passar både höger- och vänsterskytt. Kan förses 
med patronhållare/väderstationsficka.  2

Främst gjord för högerskytt. Patronhållare 
sydd på höger sida.  1

Fungerar för både höger- och vänsterskytt. 
Patronhållare ingår.  2

Pris 199 kronor. 449 kronor. 679 kronor. Pris 349 kronor. 295 kronor. 425 kronor.

Omdöme Lättanvänd och rätt bekväm som vadderat 
kindstöd och förvaringsutrymme, men  
kanske inte i första hand avsedd som kolv-
kamshöjare. Plastigt foder i fickan.

 11

Rejäl konstruktion i bra material som ger ett 
behagligt kindstöd. Den ger goda  möjligheter 
att höja kolvkammen på en slank kolv, men på 
grund av kardborrefältens placering finns inte 
mycket utrymme för kolvkamshöjning på en 
kolv med grövre dimensioner. Onödigt  
tjock i sidled, mellan kolv och kind. 12

Inte den högsta poängen, men kanske det 
bästa valet om du behöver höja kolvkammen 
på ett specifikt vapen med en symmetrisk 
kolv och normala mått. Passar dock inte alla 
typer av kolvar eller för att använda på flera 
vapen.
 15

Omdöme Bra val! Lättanvänd och bra kolvkamshöjare 
som enkelt flyttas mellan olika vapen. Stödet 
har dock begränsningar ifråga om höga 
kolvar och kan upplevas lite svårt att fästa 
om maximalt antal passbitar används. Passar 
främst raka kolvar.
 16

Delad testvinnare! En enkel produkt som 
ger ett stadigt och bra resultat. Klarade alla 
kolvarna och var det enda riktigt passande 
alternativet på den höga kolven med roll-
over-kindstöd. Var uppmärksam på att det 
kan vara bra att ta av stödet och låta  
utrustningen torka efter en regnig dag. 17

Delad testvinnare! Ett särskilt lättanvänt 
kindstöd som sitter bra och känns stabilt. 
Utmärkt för snabb flytt mellan olika kolvar. 
Sitter allra bäst på en rak kolv i standard-
dimensioner. Något begränsad i de fall 
kolvkammen behöver höjas mycket.
 17



SVENSK JAKT  Nr 4  2019 57

Taktiskt kindstöd, Racerback THLR Cheek Rest Bearproof Precision Bearskin Gunstock Comb Kit Beartooth kolvkamshöjare Stabilotherm kolvkamshöjare

Beskrivning Ett kindstöd i cordura med en liten väska 
på höger sida. Fästs med remmar med 
kardborrelås, även en rem runt bakkappan. 
Patronhållare ingår och kan fästas utanpå 
eller inuti väskan.

Ett stycke i cordura som fästs runt kolvens 
undre halva med två elastiska remmar med 
kardborrelås. Ett motsvarande stycke som 
placeras över kolvens övre halva och låser 
med kardborre i det undre stycket. Även 
en rem runt bakkappan. Patronhållare kan 
köpas till.

Kindstödet består av en platta i ett syntet-
material som böjts i u-form och fästs 
på kolven med kardborre. Två ark med 
kardborre fästen sätts på kolvens sidor med 
ett tämligen kraftigt lim. Motsvarande ark 
finns klistrade på den böjda plattans insidor.

Beskrivning Grunden är ett ”ark” i neopren som dras runt 
kolven och fästs med kardborre. Till den hör 
en ficka i neopren som kan stoppas med med-
följande passbitar. Fickan fästs med kardborre 
och ger kolvkamshöjningen. Tre olika patron-
hållare ingår samt en väska som kan passa 
väderstation, samtliga fästs med kardborre.

En neoprenstrumpa som träs på kolven. 
Under den används valfri kombination av 
medföljande passbitar (fem stycken olika 
tjocka, sammanlagt cirka fem centimeter). På 
höger sida sitter en patronhållare.

Ett ”ark” i neopren med kardborrelås och en 
integrerad ficka för passbitar på insidan. (Tre 
olika tjocka passbitar, tillsammans knappt 
2,5 centimeter). Tre olika patronhållare med-
följer, fästs med kardborre.

Passform Vid montering på den smalaste kolven måste 
ett mellanlägg (ingår ej) placeras mellan 
kolvkam och kindstöd för att remmarna ska 
låsa bra. På mellankolven passar den bra 
och kan förses med mellanlägg för höjning 
av kolvkam. Passar på högsta kolven, men 
rymmer då inget mellanlägg.

  3

På den slanka kolven och mellankolven sitter 
stödet bra. På den högsta kolven får stödet 
begränsat fäste och lämnar lite utrymme för 
mellanlägg och kolvkamshöjning. Begräns-
ningen är kardborreytornas placering, på det 
nedre stycket linjerar med kolvens under-
kant snarare än med kolvkammen, vilket ger 
ganska liten överlappning för kardborren  
då stödet monteras på en hög kolv.  3

Kolvkamshöjaren sitter bra på slank kolv och 
medelkolv. På grund av roll-over-kindstödet 
passar den inte på den högsta kolven.

  3

Passform Sitter bra på den slanka kolven och mellan-
kolven. Kan användas på den högsta kolven, 
men fäster inte riktigt längs hela längden.

  4

Passar bra på alla tre testkolvar.

  5

Passar bra på den slanka och mellankolven, 
passar även på den högsta, men kardborre-
låset räcker knappt till för att greppa baktill 
på kolven.

  4

Montering Fästs med kardborreremmar och det är 
enkelt att göra. Det går också snabbt att 
flytta stödet mellan olika vapen. Det är dock 
inte så anpassningsbart till kolvar av olika 
dimension er och ger inte riktig stadga om 
kolvkammen behöver höjas med ett mellan-
lägg under kindstödet.

  3

Fästs mycket enkelt med kardborre. En  
eventuell distans mellan kolvkam och  
stödets övre del kan säkras relativt stadigt 
och enkelt med hjälp av undre styckets  
elastiska remmar med kardborrelås. Flyttas 
lätt mellan olika vapen. Men rembygel-
knoppen måste skruvas bort.

  3

Kardborrefästena limmas enkelt på kolven 
och det är enkelt att få bort eventuella 
lim rester om de avlägsnas. Den u-formade 
plattans sidor böjs ut något och kardborre-
ytorna rivs isär när höjden ska justeras 
eller kindstödet tas loss. Systemet är 
lättanvänt och mycket stabilt, men skulle 
kräva extra kardborrefästen för att flytta 
mellan olika vapen. Det passar bäst på en 
slät och  symmetrisk kolv. Det påverkar inte 
 möjligheten att använda rembygel.  4

Montering ”Arket” i kardborre är enkelt att dra fast 
runt kolven. Det har tre hål i underkant för 
rem bygelknopp. Passbitarna som används 
för kolvkamshöjningen bör trimmas med 
sax. Fickan de placeras i är enkel att fästa 
om den inte är allt för full, men dess kanter 
med kardborre fästen hade gärna fått vara 
lite  längre. De sitter dock rätt bra då de fästs. 
 Systemet är lätt att flytta till ett annat vapen.

  5

Enkel, strumpan vänds ut-och-in, träs på 
och rullas tillbaka med passbitarna på plats 
på kolvkammen. Passbitarna bör trimmas 
med sax. Satt stadigt och bra på alla kolvarna, 
även med hög kolvkamshöjning. Hål för 
rembygelknopp. Inte särskilt svår att flytta 
mellan olika vapen.

  5

Fickan fylls med valda passbitar (eventuellt 
trimmade), varefter hela arket viras runt 
kolven och låser på sig själv. På ett mycket 
enkelt sätt monteras vad som blir ett stabilt 
stöd. Man gör eget hål för rembygelfäste. 
Stödet flyttas lätt mellan olika vapen. 

  5

Höjdreglering På slanka kolven maximalt kring tre centi-
meter, men stabilare med två centimeter. På 
mellankolven maximalt kring 1,5 centimeter 
och på den högsta kolven bara den egna 
tjockleken på ungefär 0,5 centimeter.  2

Lätt att reglera höjd steglöst, men ger inte 
så mycket utrymme för höjning. Som mest 
kring 2,5 centimeter på slanka kolven, kring 
två centimeter på mellankolven och högst  
1,5 centimeter på höga kolven.  3

Enkel höjdjustering från cirka fyra millimeter 
till kring tre centimeter. Även att lossa stödet 
helt är enkelt.

  5

Höjdreglering Beroende på val av passbitar kan kolven 
höjas från en knapp centimeter upp till cirka 
tre centimeter, men med högsta kolven och 
hög höjd blir det inte riktigt stadigt.
  4

Beroende på valet av passbitar, steglöst upp 
till fyra centimeter på den slanka kolven, 
men är då ganska lätt att knuffa ur läge. Kring 
2,5 centimeter på den högsta kolven.
  4

Upp till drygt två centimeter på samtliga 
testvapen, bra stadga.

  4

Tjocklek Kring en centimeter.
  2

Bygger mer än en centimeter mellan kolv 
och kind. Med tvekan en poäng.  1

Bygger kolvens bredd cirka åtta millimeter. 
  2

Tjocklek Någon centimeter beroende på hur pass-
bitarna trimmas.  1

Kring fyra millimeter.
  2

Kring fyra millimeter.
  2

Övrigt För högerskytt. Två patronhållare ingår.
  1

Passar både höger- och vänsterskytt. Patron-
hållare kan köpas till.  2

Passar både höger- och vänsterskytt. Kan 
inte förses med patronhållare.  1

Övrigt Passar både höger- och vänsterskytt. Kan förses 
med patronhållare/väderstationsficka.  2

Främst gjord för högerskytt. Patronhållare 
sydd på höger sida.  1

Fungerar för både höger- och vänsterskytt. 
Patronhållare ingår.  2

Pris 199 kronor. 449 kronor. 679 kronor. Pris 349 kronor. 295 kronor. 425 kronor.

Omdöme Lättanvänd och rätt bekväm som vadderat 
kindstöd och förvaringsutrymme, men  
kanske inte i första hand avsedd som kolv-
kamshöjare. Plastigt foder i fickan.

 11

Rejäl konstruktion i bra material som ger ett 
behagligt kindstöd. Den ger goda  möjligheter 
att höja kolvkammen på en slank kolv, men på 
grund av kardborrefältens placering finns inte 
mycket utrymme för kolvkamshöjning på en 
kolv med grövre dimensioner. Onödigt  
tjock i sidled, mellan kolv och kind. 12

Inte den högsta poängen, men kanske det 
bästa valet om du behöver höja kolvkammen 
på ett specifikt vapen med en symmetrisk 
kolv och normala mått. Passar dock inte alla 
typer av kolvar eller för att använda på flera 
vapen.
 15

Omdöme Bra val! Lättanvänd och bra kolvkamshöjare 
som enkelt flyttas mellan olika vapen. Stödet 
har dock begränsningar ifråga om höga 
kolvar och kan upplevas lite svårt att fästa 
om maximalt antal passbitar används. Passar 
främst raka kolvar.
 16

Delad testvinnare! En enkel produkt som 
ger ett stadigt och bra resultat. Klarade alla 
kolvarna och var det enda riktigt passande 
alternativet på den höga kolven med roll-
over-kindstöd. Var uppmärksam på att det 
kan vara bra att ta av stödet och låta  
utrustningen torka efter en regnig dag. 17

Delad testvinnare! Ett särskilt lättanvänt 
kindstöd som sitter bra och känns stabilt. 
Utmärkt för snabb flytt mellan olika kolvar. 
Sitter allra bäst på en rak kolv i standard-
dimensioner. Något begränsad i de fall 
kolvkammen behöver höjas mycket.
 17

«


