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For kalde dager

plassert midt bak på ryggen. I til
legg er det to mindre varmefelt
foran på hver side av brystet. Man
kan velge effekt; lav, medium, høy
og maks, og batteriforbruket vari
erer med styrken.
Du trenger kun å åpne litt opp i
halsen, så viser fargen på lyset sta
tus på vesten, og med noen trykk
på knappen stiller du inn.
Plasseringen har to ulemper.
Den største er at venstre ryggsekkreim er i dette området; går du
med sekk, risikerer du at reima
trykker vesten av og på.
For venstreskyttere kommer
knappen lett mellom kolben og
kroppen og får hele rekylen. Vesten
tåler maskinvask på 30 grader. Bat
teriet må selvsagt tas ut under
vask. Fås i sort og lilla.
Pris: 1498 kroner.
Standardbatteri 6000 mAh:
349 kroner.
Kraftigere batteri 7800 mAh:
499 kroner.
Størrelser: M, L, XL, 2XL, 6 cm
større omkrets per størrelse.
Vekt vest + batteri: ca. 1015 gram
Forhandler: www.varmevest.no

+ Forseg gjort, prak tisk og
solid, styrings-/statusknapp
lett å komme til, leverer var
men den lover.
÷ Styrings-/statusknapp kom
mer under skulderreim på
ryggsekk og for venstreskyt
tere i konflikt med kolben.
= Beste varmevest til nå.
BESTE VEST: En slik vest gjør
jobben sin best med tynt ullundertøy under og med et
isolerende lag utenpå.

Til isfiske

n Abu Blizzard Ice er to nye pilkestenger utviklet med tanke på
isfiske etter stor ørret, abbor, gjedde og til fiske på sjøisen. Bliz
zard Ice er todelt, og leveres i to lengder, 3’6 og 4’6 med ekstra
store rustfrie stangringer. Stengene har EVA-grep og kraftig
gummiknott i enden.
Pris fra 99 kroner. Markedsføres av Pure Fishing, abugarcia.
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■ Bladet JAKT har testet en elek
trisk varmevest – og konkluderer
med at den er den beste av sitt
slag til nå.
Varmevesten er sydd i sort,
glatt nylon med isolerende fôr, og
har en smart dobbeltvirkende
solid glidelås. Det er tre ytre lom
mer på vesten, to på sidene nede
og en på venstre side ved brystet.
Batteriet er løst, 7,4 V li-ion og
oppladbart. Kapasiteten er 6000
mAh på standardbatteriet. Det
skal tåle minimum 500 ladesyklu
ser og veier et par hundre gram.
Ønsker du mer å gå på, fås det
kjøpt et ekstrabatteri med ca.
7800 mAh. Det følger med lader.
Lading fra tomt til fullt batteri tar
minimum fire timer.
Det største varmeelementet er

Nettslakt
n Nytt fra NJFF: Lær deg slakting på nett. Gjennom videoer,
bilder, forklaringer og kunnskapstester gir nettkurset en
innføring i hvordan håndtere
vilt og kjøtt etter at viltet er felt.
Kurset selges i NJFFs nettbutikk, på: njff.no

Penn todelt
flytedress
n Penn todelt flytedress hol
der deg varm på kalde dager,
og flytende hvis uhellet skulle
være ute. Den har store lom
mer og fleecefôr i overkrop
pen og i hetta. Prisen er
kr 2499. Markedsføres av Pure
Fishing, abugarcia.no

Seljakt i sør
n Etter lang dragkamp fra
NJFF og fylkeslagene i Agderfylkene, Vestfold og Tele
mark, kan det bli åpnet for
seljakt langs kysten i sør.
Havforskningsinstituttet
anbefaler nå steinkobbekvote

både for Vestfold og Telemark.
Havforskningsinstituttet anbe
faler steinkobbekvote på 15 dyr
i Vestfold og ti dyr i Telemark.
Kvoteanbefalingene er sendt ut
på høring fra Fiskeridirektora
tet. (Foto: Arne T. Hamarsland/
Erlend Haarberg/JAKT)

