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SJEKK SEKKENE VI HAR TESTET–  BLA OM ❱❱

NÅR BØRA ER STOR
Skal du bære 20–25 kilo på ryggen, må bærekomforten 

være så god at du ikke nøler med å legge av gårde.
TEKST: NILS BLOCH- HOELL

OM TESTEN

Fjell og Vidde har testet ni 
store herresekker på bar-
marksturer i fjell og skog. 
Sekkene har 75–80 liters 
volum. De fleste sekkene 
fins også i større eller min-
dre volum.
Sekkene er velegnet til telt-
turer på opptil en uke om 
sommeren, helgeturer om 
vinteren og lengre hytte til 
hytte-turer der man bærer 
med seg mat og sovepose 
eller mye vinterutstyr. Blir 
børa tyngre, bør du vurdere 
enda kraftigere sekk. 
I testen har ulike personer 
brukt sekkene på en rekke 
turer. Den endelige vurde-
ringen er gjennomført med 
18 kilos bør i sekkene, på 
samme sti, av flere personer. 
Vår vurdering av sekkene 
er et godt utgangspunkt, 
men ikke kjøp sekk uten å 
ha prøvd den på med den 
tyngden i som er aktuell til 
din bruk. 

TOMANNSTELT

TEST

VELG RIKTIG: Bruk tid på å finne 
riktig ryggsekk. Det er spesielt 
viktig når du skal bære tungt. 
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1. BÆREKOMFORT  
Bærekomfort er avgjørende for hvor god 
sekken er i bruk. Først når du har funnet 
ut hvilke sekker som er gode på din rygg, 
kan utforming av sekkepose, lokk og detaljer 
avgjøre den videre vurderingen. Et riktig bæ-
resystem for høy vekt er solid og kraftig, noe 
som ofte gir høy egenvekt på sekken. Det er 
fristende å velge en sekk med lav egenvekt, 
men den er ikke like slitesterk.

VÅRE KJØPSTIPS
❱❱ Bruk tid på å finne sekken som 
passer din rygg.

❱❱ Test sekken med den vekten du 
skal ha i den.

❱❱ Sjekk detaljene - flere detaljer 
betyr tyngre egenvekt på sekken. 

3. LOMMER OG FINESSER
Sekken bør ha strammereimer i sidene og 
minst fire festepunkter. Snølås er en fordel 
om vinteren. En innvendig og en utvendig 
lomme i lokket og minst to ytre lommer 
til, er nyttig. Hevbart lokk som kan bli til 
rumpetaske eller minisekk er fint, men 
være obs på at mange lommer og finesser 
gjør sekken tyngre og dyrere. 
Skal du bare av og til ha med deg litt 
ekstra, er løse sidelommer fint. 

2. RIKTIG RYGGLENGDE
Sekker er laget for å passe til visse ryggleng-
der. Rygglengden varierer med personleng-
den, men like lange personer kan ha ulik 
rygglengde. Våre vurderinger er basert på 
en gjennomsnittsmann, ca. 180 cm høy, som 
verken er spesielt kraftig eller spinkel, og 
som har normallang rygg. Også formen på 
rygg, hofte og skuldre er avgjørende for hvor 
godt sekken passer. Ikke stol på høydeangi-
velsene fra produsentene, men prøv sekken 
på –  med tungt innhold. Kvinner med lang 
rygg kan med fordel prøve de sekkene vi har 
testet.

   VIKTIG VED VALG AV SEKK



SEKK

SEKKEPOSE

PRIS CA. KR

VÅR  
VURDERING

BERGANS 
TROLLHETTA 75 L

3000 

God–meget 
god sekk

Topp- og frontåpning, 
mange lommer, 

hevbart lokk kan bli til 
rumpetaske og minisekk

ARC TERYX 
ALTRA 75 

3400

Middels sekk

Pæreformet, topp- og 
frontåpning, hevbart 
lokk med 2 lommer 

BERGHAUS 
EXPEDITION LITE 80

3000

Middels–god sekk 

Toppåpning, få 
lommer, hevbart lokk 

med 2 lommer

FJÄLLRÄVEN 
KAJKA 75

3500

Middels–god sekk

Meget romslig, topp-, 
front- og nedre åpning, 

hevbart lokk med 3 
lommer, kan bli til 

rumpetaske, regntrekk

GREGORY 
BALTORO 75

3200

Meget god sekk

Topp-, front- og 
bunnåpning, mange 

lommer, hevbart 
lokk med 3 lommer, 
minisekk, regntrekk, 

ikke snølås

SPARKJØP 
VARDE 80 L

800

Dårlig sekk

Topp- og bunnåpning, 
fast lokk med 1 

lomme, regntrekk

THULE 
GUIDEPOST 75 L

2800

Dårlig sekk

Topp- og 
frontåpning, mange 

lommer, hevbart 
lokk med 2 lommer 

kan bli  minisekk

HAGLÖFS 
NEJD 80

3000

Dårlig sekk

Topp- og frontåpning, 
mange lommer, 

hevbart lokk med 2 
lommer, regntrekk

OSPREY 
XENITH 75

VEKT 2,72,4 1,6 3,4 2,4 2,0 2,92,6 2,3

BÆRE-
EGENSKAPER

Gode-meget gode

Middels,
litt ustabil på grunn av 
roterende belte som 

også er for bredt

Middels–gode,
gode med 15 kg 

Middels-gode, noe 
bedre med store 

tyngder
Meget gode

Dårlige, myk og 
svampete polstring 

overfører tyngde dårlig

Dårlig, ustabil på 
grunn av roterende 
belte som også er 
for bredt og hardt 

Dårlige, 
for stiv og kraftig pols-

tring i rygg og belte

Gode,
ineffektive sidestram-

mere

VOLUM 7575 og 82 80 75 75 80 7580 75

2600

God sekk

Topp-, 2 side- og 
bunnåpning,  mange 

lommer,
hevbart lokk med 3 
lommer, kan bli til 

rumpetaske 

REGULERINGER Regulerbar rygglengde
2 regulerbare 

rygglengder, også 
bredderegulering

2 faste rygglengder

Regulerbar 
rygglengde, også 
bredderegulering, 

trespiler

3 regulerbare 
rygglengder, utbyttbare 

belter (også XL) og 
skulderreimer, hofte-
pute med 2 tykkelser

Regulerbar rygglengde
Regulerbar 

rygglengde, også 
bredderegulering 

2 regulerbare 
rygglengder

2 regulerbare 
rygglengder 

   VÅRE GRADERINGERLEVERANDØRER:
Arc Teryx: Norsk Fjellsport AS, norskfjellsport.no/arcteryx.com 
Bergans Fritid AS: bergans.no 
Berghaus Nordic AS: berghaus.com 

Fjällräven: Fenix Outdoor Norge AS, fjallraven.no 
Gregory: XC-Sports Equipment AS, xcsports.com 
Haglöfs Norge AS: haglofs.se 
Osprey: Jarbeaux Sport AS, ospreypacs.com

Sparkjøp AS: sparkjop.no 
Thule: thule.com

BESTI TEST
RIMELIGST

Dårlig sekk: Ubehagelig på ryggen 
Middels sekk: Brukbar på ryggen 

God sekk: God på ryggen 
Meget god sekk: Meget behagelig på ryggen


