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TREBENSSTOLAR
AREN
FÖR JÄG

En hopfällbar trebensstol har en given plats i
varje jägares utrustning. Allt om Jakt & Vapen
har testat och jämfört några olika modeller på
marknaden.

S

tolsryggsäcken hör nog lika mycket
till standardutrustningen den, men
det finns tillfällen där man kanske
inte vill släpa på sådan men ändå behöver
något att sitta på. Personligen brukar jag
ha med min stolsryggsäck i gömslet vid
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fågeljakterna, men när jag sedan ska lasta
in den allt som oftast leriga och blöta
ryggsäcken i bilen efteråt så önskar jag
att jag haft något annat som var lättare att
göra rent. Otaliga är också de askar med
hagelpatroner som ramlat i bitar när de ska

plockas ur ryggsäcken efter den sugit åt
sig vatten under en blöt dag i ett gömsle.
Att istället ha med sig en vattentålig väska
som inte behöver stå mitt i den upptrampade leran kan vara skönt.
Att bära vapnet på axeln med en
stolsryggsäck på ryggen gör sällan heller
någon glad, oljud och repade kolvar utgör
snarare regel än undantag.
Alternativet kan då vara en hopfällbar
trebensstol som kan hängas över ena
axeln eller till och med stoppas ned i den
vanliga ryggsäcken. Vi har testat ett antal
modeller i lite varierande utföranden, från

Text & foto: Anders Dahlgren

INFO!
POÄNGSÄTTNING
Teststolarna poängsätts i 5 kategorier med
poängskala 1-5, där 5 är bäst.

den klassiska trästolen med lädersits till
mer moderna, avancerade varianter.
Vilken sitthöjd ska du då välja? Där bör
du ställa dig frågan hur ditt användningsområde ser ut. Jagar du till exempel i huvudsak räv eller rådjur på drev med hagel
är det en fördel med en högre stol som
gör det lättare att resa sig upp utan allt
för stora rörelser. Vill du däremot kunna
ta stöd på knäna när du skjuter med kula
är en sitthöjd på 45 centimeter absolut
max, lite beroende på terräng och din egen
längd förstås.
Användningsområdena skiljer sig en del

åt mellan de olika stolarna, vi hoppas du
ska kunna hitta något som passar just dig.
OM TESTET
De olika stolarna har testats under fältmässiga förhållanden för att känna på hur
de är att hantera och att sitta på. Olika
funktioner (i den mån de förekommer) har
testats och utvärderats ur ett jägarperspektiv.
Då undertecknad inte har den bredaste
och tyngsta av ändalykter, har även en
något mer omfångsrik sådan fått provsitta
för att utvärdera komforten.

Prissättning
Här görs en bedömning av hur prisvärd stolen
är, det vill säga pris i förhållande till prestanda.
Vikt och format
Ju lägre vikt, desto högre poäng. Här har
dock ingen hänsyn tagits till utförande eller
användningsområde. Hur mycket plats stolen
tar i hopfällt läge vägs också in här.
Komfort
Hur bekväm är stolen att sitta på?
Utförande
Här bedöms hur ändamålsenlig konstruktionen känns, samt hur robust konstruktionen
verkar.
Kvalitetskänsla
Här görs en bedömning över hur välgjord
stolen upplevs. Val av material spelar in här
samt finish på detaljer till exempel.
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WALKSTOOL COMFORT

SOLOGNAC JAKTPALL 500 TRÄ

Leverantör: Walkstool.com

Leverantör: Decathlon.se

Garanti: 2 år.

Garanti: 2 år.

Rek. pris: Ca. 799 kr.

Rek. pris: 399 kr.

Material: Aluminium, syntet.

Material: Trä, skinn, stål.

Uppgiven maxvikt: 225 kg.

Uppgiven maxvikt: 110 kg.

Vikt: 900 g.

Vikt: 1 600 g.

Sitthöjd: Finns i tre olika modeller, 45, 55 och 65 centimeter.

Sitthöjd: 55 cm.

Kommentar: Den mest kompakta stolen i testet på grund av de
teleskopiska benen. Stolen blir smal och väldigt kompakt när den är
hopfälld vilket gör att den lätt får plats även i en lite mindre ryggsäck.
Kardborre är jag inget fan av i jaktsammanhang, det är visserligen enkelt
och fungerar väldigt bra men det är näst intill omöjlig att hantera tyst.
Stolen är inte ljudlös annars heller när man ska dra ut benen och så men
med lite försiktighet går det ändå hyfsat tyst. Sitsen är av något meshmaterial och är väldigt bekväm, känns fast och stabil. Benen avslutas
med rejäla gummifötter. En intressant sak jag inte tänkt på tidigare var
att det går alldeles utmärkt att använda stolen utan att dra ut benen.
Man får då en väldigt låg sittställning som ger bra möjligheter att skjuta
sittande med stöd för armbågarna på knäna. Lämpligt vid en hastigt
uppkommen skottchans under smygjakten. För detta fungerar den lägre
varianten (45cm) bäst för mig men det beror förstås på hur lång man är.
Hade jag önskat något så skulle det vara att benen låstes även i infällt
läge så de inte dras ut oavsiktiligt när den hakar i på väg ur ryggsäcken
till exempel, och något annat än kardborre för låsremmen.
Som tillbehör finns även ett kryss gjort av remmar som kan monteras
mellan fötterna för användning på riktig mjuka underlag.
Stolen tillverkas i Sverige vilket borgar för möjligheter att få tag i reservdelar till sin stol.

Kommentar: Enkel och robust stol i klassiskt utförande. Sits i smidig
nubuck med förstärkningar av canvasband runt kanterna. Sitsen är
låst mot benen med rejäla och snygga mässingsbrickor. Korset som
håller benen känns kraftigt och robust med kupolmuttrar på utsidan, jag
saknar dock brickor på insidan av benen, det syns att korset skaver lite
mot träet där. Träbenen känns lite sträva på ytan men överlag en trevlig
finish. Stolen är försedd med en enkel axelrem i samma material som
sitsen med en snara för att dra ihop benen. Skrammelfri stol med trevlig
färg, dock kan sitsen knarra en aning.
Passar för: De allra flesta tillfällen och sammanhang. Sitthöjden passar
bäst för jakt med hagel eller kula där man kan behöva resa sig och ta
skott fristående.
Plus: Smidig och klassisk modell.
Minus: Bara trä mot marken, hållbarhet?

Passar för: Nästan all typ av användning, utom möjligen den mest
känsliga smygjakten på grund av ljudnivån. Det kompakta formatet gör
den lätt att få med sig och man slipper ha den hängande på axeln.
Modellen finns i tre olika sitthöjder, 45, 55 och 65 centimeter, vilket ger
bra möjligheter att välja en stol för sitt behov.
Plus: Formatet och flexibiliteten.
Minus: Kardborren på låsremmen.
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POÄNG

SOLOGNAC JAKTPALL 500 ROTERANDE

SOLOGNAC JAKTPALL 500 ALUMINIUM

Leverantör: Decathlon.se

Leverantör: Decathlon.se

Garanti: 2 år.

Garanti: 2 år.

Rek. pris: 499 kr.

Rek. pris: 199 kr.

Material: Stål, plast och polyester.

Material: Aluminium, plast och polyester.

Uppgiven maxvikt: 110 kg.

Uppgiven maxvikt: 110 kg.

Vikt: Ca. 3100 g.

Vikt: 823 g.

Sitthöjd: 55/60/65 cm.

Sitthöjd: 45 cm.

Kommentar: En relativt tung och klumpig stol. Å andra sidan är detta
kanske inte inte stolen man väljer att ha med på harjakten utan har ett
litet annat användningsområde. Stolen har ben i stål som som är justerbara i tre höjdlägen vilket är väldigt trevligt. Det ger även lite möjlighet
att kompensera ojämn terräng. Se upp lite med låsningen bara, på teststolen hakade den upp sig lite på ena benet, någon grad i hålet troligen,
vilket gjorde att det for ihop när man satte sig ned. Att fälla ut stolen
är lite omständigare än på en vanlig trebensstol men det går ganska
snabbt att bli van. Sitsen hakade dock upp sig lite på ena benet ibland
vilket gjorde att låsningen inte gick att få i, men bara man rätade till den
så gick det bra. Sitsen är bred och gjord i meshmaterial vilket kan vara
skönt en varm dag i duvgömslet. Den hade gärna fått varit en aning
mer spänd i mitt tycke, kanterna hade en tendens att skära in i låren
lite, inte märkvärdigt dock. Överlag var komforten bra. Den roterande
sitsen snurrar lätt och tyst. Bra, neutrala jaktfärger. Bra fötter för mjuka
underlag.

Kommentar: Lätt stol i enkelt utförande. Skramlar och låter ganska
mycket. Korset består av en ring av någon typ av plast med tre hål där
benen skruvats fast. Fötter i plast utanpå aluminiumbenen. Försedd
med axelrem och en rem med spänne för att hålla stolen i hopfällt läge.
Sitsen är i meshmaterial med förstärkningar. Komforten är väldigt bra.
Passar för: Allround stol att ha liggandes i bilen för fikarasten, låter lite
för mycket för att ha med på jakt efter annat än fågel i min mening. Sitthöjden medger dock att man kan få lite stöd på knäna för armbågarna
vid sittande skytte, även om det är i högsta laget.
Plus: Lågt pris.
Minus: Låter mycket.

Passar för: Jag tänker direkt på duv/kråkjakt från gömsle och jägaren som föredrar att skjuta sittande. Den roterande sitsen gör det lätt
att anpassa sig efter fåglarnas linjer. På en fast stol blir man mer låst
skyttemässigt.
Plus: Den roterande sitsen.
Minus: Låsningen på benen, känns något osäker.
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CLASSIC CANES

JAKTSTOL HOPFÄLLBAR LYX

Leverantör: Hundenochherden.se

Leverantör: Ruag.com

Garanti: Ingen info.

Garanti: Ingen info.

Rek. pris: 885 kr.

Rek. pris: 440 kr.

Material: Aluminium, plast.

Material: Trä, läder och alumninium.

Uppgiven maxvikt: 125 kg.

Uppgiven maxvikt: Ingen info.

Vikt: 860 g.

Vikt: 1823 g.

Sitthöjd: 57 cm.

Sitthöjd: 55 cm.

Kommentar: En lite annorlunda variant och kanske inte någon som
kommer slå speciellt hårt bland den breda jägarkåren, men nog kan den
fylla sin funktion. Stolen är i princip en käpp som försetts med en sits
och två extra ben. Stolen är gjord i ofärgad aluminium som blänker en
del, sitsen är ganska liten och i grön hårdplast. Fötter av gummi avslutar benen. Det här är ingen stol jag vill sitta länge på, komforten är inte
särskilt hög, men för någon som har lite besvär att gå och stå så kan jag
tänka mig att detta kan vara en bra kompromiss. Handtaget är försett
med gummiöverdrag som ger ett bra grepp.
Passar för: Främst kanske personer som kan behöva käpp i vanliga fall
på grund av skador eller krämpor. Att kunna använda sin käpp som sits
för att vila en stund borde kunna vara attraktivt för många.

Kommentar: Klassisk modell med sits i kraftigt fullnarvsläder. Kraftiga
ben i trä med aluminiumspetsar i ändarna, en bricka kan även fällas ut
för användning på mjuka underlag. Stolen är väldigt snygg på håll men
när man tittar närmare så känns den slarvigt utförd. Målade ben med
flera färgsläpp redan ur kartong, aluminiumfötterna är fästa med olika
skruvar (platt skalle på två ben och rund skalle på ett) och bara en liten
aluminiumbricka med vassa kanter som håller fast sitsen. Dessutom är
korsbultarna för korta för att nå låsringen i låsmuttrarna. Sitsen är relativt
liten och känns i minsta laget även för min ändalykt. På den positiva
sidan ger den lilla sitsen en liten öppningsvinkel på benen vilket gör att
stolen borde tåla en högre belastning än t. ex. Decathlons modell. Axeloch spännrem i läder.

Plus: Kombinationen käpp/stol.

Passar för: De allra flesta tillfällen, de breda brickorna på fötterna ger
bra bärighet på lite mjukare mark. Sitthöjden passar bäst för jakt med
hagel eller kula där man kan behöva resa sig och ta skott fristående.

Minus: Låg komfort.

Plus: Fötterna.
Minus: Kvalité och finish.
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