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En real jaktstol
Vi har testet Walkstool, en spesialdesignet
stol for jegere.
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Personlig er jeg ikke glad i stolsekker –
du får ofte en dårlig sekk og en dårlig stol.
Da fortrekker jeg heller en god sekk – og
en god stol i sekken. Men hva er så en god
jaktstol? For det første er det en stol som er
stabil og solid – den skal kunne brukes som
skyteplattform. For det andre skal den være
komfortabel å sitte på over lengre tid. For
det tredje må den ikke veie for mye og den
må kunne legges sammen for transport. En
delig bør den være av god kvalitet og holde
etter mange års hard bruk.

walkstool

Pris: Fra 799 kroner
Vekt: Fra 825 til 1050 gram
Makslast: 250 kg (175 kg for Basic-modellen)
Info: www.walkstool.com

Jeg har gjennom mange års friluftsliv
prøvd mange stoler, og svenske Walkstool
i nærmere ti av dem. Jeg har ikke prøvd
noen bedre, verken før eller siden. Kon
struksjonsprinsippet er velkjent, med tre
teleskopiske ben som kan slås sammen
for transport. Det spesielle er den solide
utførelsen. Alle bena har dessuten krafti
ge gummiføtter som gjør at de står stabilt
på hardt underlag og forhindrer at stol
beina synker ned i bløtt lende. Ikke minst
har Walkstool et stort og komfortabelt
sete hvor du sitter godt over lengre tid.

Walkstool Comfort kommer i fire stør
relser med sittehøyde på henholdsvis 45,
55, 65 og 75 cm. Vekten er da fra 825 til
1050 gram. Personlig liker jeg å ikke sitte
for høyt, og foretrekker 45 og 55 cm. Er
du veldig høy, eller liker å sitte høyt for
god oversikt, vil du kanskje ha sittehøyde
fra 55 cm og oppover. Faktisk kan stolen
også brukes med bena innslått, om du
ønsker å sitte veldig lavt.

Byggekvaliteten er i særklasse, og jeg
forventer at den holder livet ut. Fak
tisk tåler stolene en last på 200 til 250
kilo. Jeg tviler på at det er andre sto
ler i markedet som matcher det. Det
er dette, og prisen, som skiller dem fra
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østenproduserte stoler. Prisene ligger fra
799 kroner. Synes du at svensk kvalitet
blir for dyrt, leverer også Walkstool en
rimeligere Basic-variant, som er produ
sert i Kina. Basic kommer i 50 og 60 cm

sittehøyde, har noe mindre sete og ikke
kraftige gummiføtter. Oppgitt makslast
for Basic er henholdsvis 150 og 175 kilo.
Walkstool leveres med en lett skulderbag
for oppbevaring og transport.

