
Så här testade vi
Tälten är provade av Icakurirens _✔

testredaktion, Rolf Olofsson och 
Anette Sievers. 

De åtta tälten sattes upp under _✔

tidtagning, alla vid samma tillfälle 
på en plan gräsyta. Granskning och 
bedömning gjordes av konstruktio-
nen. Betyget är en sammanvägning 

av enkelhet vid montering och kon-
struktion. 

Vattentäthet, ventilation och kom-_✔

fort vid övernattning är inte testade. 

Tälten är inköpta i Stockholmsom-_✔

rådet i maj 2009. 

 Varumärke
Köpställe

Pris

Sovyta

Antal pers.

Vikt

Monteringstid

Kommentar

Betyg

McKinley Nevada 3 
Intersport 

500 kr 

200 x 200 cm 

3 pers 

3,9 kg 

20 min 

+ Detaljrik beskrivning (dock 
oklar på en punkt). Pedago-
giskt färgkodad udda båge. 
Bra knäppen som fäster 
innertält till bågar. Tejpade 
sömmar. 

– Trång kanal för ena bågen. 
För litet mellanrum ytter- och 
innertält, ger risk för läckage. 
Felplacerade övre fästen, 
som inte spänner ytterduk. 
För liten absid. 

Tält Mora 
Karlssons Varuhus 

599 kr 

240 x 210 cm 

4 pers 

3,95 kg 

15 min 

+ Lätt montera. Beskrivning. 
Tejpade sömmar. Rymlig 
absid. Mörkt tyg, bra ljusa 
morgnar. 

– Lite misspassning yttertält 
mot bågar. För litet mellan-
rum ytter- och innertält, ger 
risk för läckage. Lösa trådar. 

Jula 
Jula 

695 kr 

210 x 200 cm 

4 pers 

4,9 kg 

30 min 

+ Rymlig absid med två ut-
gångar. 

– Ingen beskrivning. 4 kupol-
pinnar i 2 storlekar utan an-
visning om användning. Flera 
bristningar i tyget i vikning-
arna. Ej tejpade sömmar, ser 
genom stygnen. Ingen venti-
lation yttertält. Lösa trådar. 
För litet mellanrum mellan 
ytter- och innertält, ger risk 
för läckage. Stag till absid 
ramlar isär. För liten väska. 

Everest Travel 4 
Stadium 

1_099 kr 

240 x 210 cm 

4 pers 

5,4 kg 

20 min 

+ Montering förberedd. 
Innertält väderskyddat vid 
resning. Två utgångar från 
rymlig absid. Tejpade söm-
mar. Bra utrymme mellan 
ytter- och innertält. Fina de-
taljer, snyggt. 

– Trassliga snören försvårar 
montering första gången. 

Breeze
Coop 

499 kr 

205 x 205 cm 

3 pers 

4,5 kg 

10 min 

+ Beskrivning. Montering 
förberedd, lätt att sätta upp. 
Tejpade sömmar. Skönt ma-
terial i innertält. Bra knäp-
pen som fäster innertält till 
bågar. 

– Något för liten absid. För 
litet mellanrum mellan yt-
ter- och innertält, ger risk 
för läckage. Saknas fästen i 
nederkant på yttertältet. Lite 
misspassning yttertält mot 
bågar. 

Oregon Trail Colorado
Ica Maxi 

499 kr 

210 x 205 cm 

4 pers 

4,7 kg 

35 min 

+ Tejpade sömmar. 

– Ingen beskrivning. Mon-
tering måste göras i rätt 
ordning, annars måste man 
börja om. Svårt haka fast 
innertält till yttertält. Drag-
kedja gick sönder. Tältduk 
repades upp av metall på 
glasfi berbåge. Hake loss-
nade. Lösa trådar. För liten 
påse. Missvisande angivelse, 
för litet för 4 personer. 

Abisko 
Rusta 

499 kr 

280 x 210 cm 

4 pers 

6,65 kg 

25 min 

+ Rymligt. Två ingångar. 
Tejpade sömmar. Löst golv 
till absid. Mörkt tyg, bra ljusa 
morgnar. 

– Beskrivning saknas. Svårt 
montera och spänna kupo-
len, krävs två. Tungt och 
klumpigt. Onödigt högt, 
känsligt för vind.  

Mountain Tech Tält 3 
Sportex 

499 kr 

205 x 205 cm 

3 pers 

2,8 kg 

20 min 

+ Bra knäppen som fäster 
innertält till bågar. 

– Lurad, utlovade absider 
saknas. Ingen beskrivning. 
Inga tejpade sömmar. Svårt 
spänna yttertältet, saknas 
fästpunkter i nederkant. Fel-
placerade övre fästen, som 
inte spänner ytterduk. Ingen 
ventilation yttertält. 

Sämst! Störst! Bra köp!


