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HYGGESTUND:  
Soveposene er gode 
rundt bålet for Tobias, 
Ellen og Edvard, men 
ikke varme nok for en 
vinternatt ute. 
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HVORFOR BARNEPOSE?

Egne poser til barn er en 
stor fordel.  De er smalere 
og kortere enn poser for 
voksne og isolerer derfor 
langt bedre. De er også 
bedre å ligge i, og de er 
lettere å bære.  Vi har 
testet større barneposer, 
med oppgitt liggelengde 
130-170 cm. I en utvidet 
test på turistforeningen.
no presenterer vi også de 
kortere posene. 
Når barnet er over ca. 
150 cm mener vi at man 
like gjerne kan kjøpe en 
kvinnepose. Så lange bar-
neposer blir unødig tunge 
når barnet er mindre og 
tar mye plass pakket. 
 
 

HVOR VARM?

Hvor varm pose man skal 
kjøpe, avhenger selvsagt 
av bruken. Det fins ingen 
anerkjent metode for å 
teste barneposers kulde-
grense. Enkelte produsen-
ter oppgir komfortgrense 
basert på skjønn. Andre 
angir et bruksområde for 
posen eller temperatur-
grensen for en tilsvarende 
voksenpose. For et barn på 
25 kg og 125 cm (en typisk 
sjuåring) anbefaler vi å 
legge grensen ca. 4 grader 
høyere enn kvinnegrensen 
(EN)  for en lik voksenpose. 
Det har vi gjort i tabellen 
på neste side ved å se på 
deklarasjonene på tilsva-
rende voksenposer.

HVOR KOMFORTABEL? 

Posene vi har testet, er 
omtrent like myke og 
komfortable, men er 
ikke på nivå med de aller 
mykeste voksenposene 
med fiberfyll eller gode 
dunposer. Mye av fines-
sene på voksenposene fins 
også på barnesoveposene. 
Det gir unødig høy pris og 
vekt. Barneposene bør 
kunne vaskes på 60 grader 
slik at de blir virkelig reine. 
Det er det dessverre bare 
Mammut/Ajungilaks poser 
som kan. Poser med 
liggelengde opptil 150 cm 
og vekt under 1,5 kg har vi 
god erfaring med å vaske 
i vanlig maskin, men med 
svært lite vaskemiddel og 
minst fire skyllinger. 

HVOR DYR?

Prisen på posene varierer 
veldig, fra 500 til 1600 
kroner. Det er store varia-
sjoner også for poser som 
er omtrent like varme, så 
det kan være mye penger 
å spare på å velge den ri-
meligste. Vil man ha en lett  
og varm pose som også 
blir liten pakket, koster det 
mer. Poser med reguler-
bar størrelse koster også 
mer, men er mer anvende-
lige og kan brukes over en 
lenger periode enn poser 
med fast lengde.

Barna vil ha stor glede av en sovepose som passer.  
Vi har testet poser for barn i alderen 4–12 år.

TEKST: NILS BLOCH-HOELL
FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

Så posen passer

SOVEPOSER FOR BARN

TEST
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AJUNGILAK  
LITTLE MAMMUT 
MAMMUT AJUNGILAK AS

1000 kr

(105/140 cm) 100/130 cm
To utskiftbare nederdeler

(1,2 kg) 1,1/0,95 kg

60 ˚C finvask 

Ca. 6 ˚C 
Varm sommerpose til 
lavlandsbruk 

To poser i én

Litt kort makslengde 

Meget god pose

BERGANS  
KIDS COMFORT 
BERGANS FRITID AS

500 kr

(150 cm) ca. 145 cm 

(1,3 kg) 1,25 kg

40 ˚C finvask 

Ca. 8 ˚C 
Sommerpose til lavlands-
bruk 

Rimelig

Litt tung 

God-meget god pose

 

DEUTER  
LITTLE STAR EXP 1) 
AL DESIGN

900 kr 

(95/130 cm) ca. 65/120 cm
Kan kortes inn m. glidelås

(0,75 kg) 0,7 kg

40 ˚C normalvask 
Mangelfull merking

Ca. 12 ˚C
Pose til varme sommer-
netter i lavlandet 
 

Liten pakket  

Lite bruksområde, relativt 
dyr

God pose

DEUTER  
STARLIGHT PRO EXP  
AL DESIGN

1200 kr

(130/170 cm) ca. 105/155 cm 
Kan kortes inn m. glidelås

(1,45 kg) 1,35 kg

40 ˚C normalvask 

Ca. 4 ˚C
Sommerpose til fjellbruk 
 

Passer til mange aldre

Litt stor pakket, litt klum-
pete i forkortet utgave

God – meget god pose

PRIS

MAKS 
LIGGELENGDE

VEKT

VASK

VÅR TEMPERA-
TURGRENSE

KONKLUSJON

KARAKTER

3 
TING Å 
TENKE 
PÅ

Ò
TEMPERATUR
For uvante barn må man 
alltid sjekke at kropps-
temperaturen er normal i 
løpet av natta.

VEKT 
Alle vekter er uten trans-
porttrekk. Vekten utenfor 
parentesen er vår veiing.

LIGGELENGDE
Lengden utenfor paren-
tesen i tabellen er vårt 
anslag.

Ò 14 15 16 17 18

KG

BEST KJØP BEST KJØP

1) Fins også med liggelengde  
130/170 cm: Starlight EXP
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VARMEST

HAGLÖFS 
SLUMBER JUNIOR 
HAGLØFS AS

800 kr

(150 cm) ca. 150 cm 

(0,9 kg), 0,95 kg

30 ˚C finvask 

ca. 4 ˚C 
Sommerpose til fjell-
bruk. Feil temperatur-
merking 2)

Lett, liten pakket 

Ingen 

Meget god pose

HELSPORT GLITTER-
HEIM AIRVENT JUNIOR 
HELSPORT AS

1150 kr

(150 cm) ca. 145 cm 

(1,2 kg), 1,15 kg

40 ˚C finvask, feilmer-
ket som håndvask 2)

ca. 8 ˚C
Sommerpose til 
lavlandsbruk. Feil tem-
peraturmerking 2)

Grei pose

Litt dyr 
 

God – meget god pose

HELSPORT 
TROLLHEIMEN JUNIOR 
HELSPORT AS

1600 kr

(150 cm) ca. 150 cm 

(1,65 kg), 1,7 kg

40 ˚C finvask 

ca. – 1 ˚C
Varm fjellsommerpose. 
Feil temperaturmer-
king 2)

Varmest, god friksjon

Litt tung, litt stor 
pakket

Meget god pose

MARMOT 
KID́ S TRESTLESS 30 
SNOWBIZ PETER HOLM AS

900 kr

(150 cm) ca. 150 cm 

(1,2  kg), 1,15 kg

30 ˚C normalvask 

Ca. 7 ˚C 
Sommerpose til lav-
landsbruk. Misvisende 
temperaturmerking

Grei pose

Litt tung 

God – meget god pose

MOUNTAIN HARDWEAR 
MOUNTAIN GOAT 20 
PORTLAND

1100 kr

(124-160 cm)  
ca. 100-150 cm

(1,0 kg), 1,0 kg

40 ˚C finvask,
ingen vaskeanvisning

ca. 6 ˚C
Varm sommerpose til 
lavlandsbruk. Misvisen-
de temperaturmerking 

Fin størrelsesregulering

Litt lang, misvisende 
temperaturmerking

Meget god pose

2) Vil bli rettet opp i fremtidig produksjon


