test tunneltält

Fjällgott väderskydd
att yttertältet ska skydda innertältet från att bli blött
om det slås upp i regn.
I testet konkurrerar märken från Sverige, Norge,
Schweiz, Tyskland och USA. Ofta är de utomskandinaviska modellerna anpassade till de varmare säsongerna
med goda möjligheter att ventilera för att ge svalka på
varma sommarturer. De skandinaviska tillverkarna
rustar sina tält för hårt fjällväder med rymd som gör
dem drägliga att vistas i när man är inblåst, kanske i
flera dagar i följd.
Det finns många roliga nyheter i testet. Svenska Arctic Alpine Design testas för första gången. Deras tältmodeller lanserades i fjol och marknadsförs som lätta,
fullvärdiga tresäsongstält till en rimlig slant. Exped har

I årets tälttest tampas åtta tunnelmodeller om att bli
testarnas favorit. Några är robusta vintertält medan andra är
luftiga lättviktare för varma sommarnätter. Text Erika Willners
Tunneltält kallas de tält som, föga förvånande är formade som tunnlar. Oftast är de konstruerade med två
eller tre parallella bågar som håller upp tältduken. Tunneltältets fördel är att det väger mindre per ytenhet än
vad kupoltälten gör. En sämre egenskap är att tunnlarna måste förankras i marken, träd eller stenar, för att

stå upp och bli riktigt sträckta. Kupoltält har istället en
bågkonstruktion i kors vilket gör dem självstagande.
De behöver bara förankras i marken för att inte flyga
bort i vinden.
Alla modeller i detta test slås upp med inner- och
yttertält sammanfogade, så kallad nordisk design, för

ett innertält helt i nättyg. Vaudes tält erbjuder ”fjällgott”
väderskydd till den lägsta vikten i testet. Marmots tält
har en härlig sidoingång vars yttre dörr omvandlas till
ett stort tak samtidigt som man från innertältet får ett
stort fönster. Helsports absid har en taklucka för stjärnskådning. Fjällräven presenterar två nya modeller varav
ett är lättvikt. Och vi testar Hillebergs 30-åriga Nammatj i nytt utförande för första gången.
Finn din tältfavorit utifrån dina behov. Ska det vara
lätt och med mindre plats eller robust och välventilerat
nog att fungera året runt? Beroende på svaret kommer
du säkert att hitta en modell. Fundera också på om en
tunnel möter dina behov, snarare än en självstagande
kupol som är lätt att sätta upp på kala klippor.

4 BÅGAR Utgör tältets skelett. Består av lätta alumini-

umrör som är uppdelade i sektioner för att kunna packas
i lämplig längd – sektionerna hålls ihop med ett elastiskt
band. När tältet sätts upp träs bågarna in i tygkanaler i
ytter- eller innertältet, eller så fästes de i krokar.

8 ÖPPNING Yttertältsdörren fungerar som i
en väderskyddande sluss till innertältet. Runda dörröppningar är särskilt bra då de oftast
har dubbla dragkedjor – därmed kan du välja
var längs dragkedjan du vill öppna.

4

8

1 NÄTDÖRRAR Nätdörrar,
nätfönster och ventilationsöppningar ger luftgenomströmning
utan att myggen kommer in.
10 STORMLINOR Spänner ut
tältduken så att väggarna hålls ut
och tältet står emot vind bättre.

11 PINNAR Förankrar tältet

vid marken och sträcker det.
Pinnprofilerna är runda, v- eller y-formade.
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3 YTTERVÄv Väven i yttertältet.

11

7 ABSID Tältets farstu
med plats för packning,
skor, hund, matlagning, allt
beroende på dess storlek.

7
1
2

5

2 VENTILATION Öppningar i innertältet, ofta också i yttertältet,
som justeras inifrån tältet. Genomdrag ger bästa effekten och
råder bot på tuffaste kondens.

9

3

Oftast polyuretan (PU) eller silikonbelagd nylon- eller polyesterväv.
Beläggningen gör att väven tål en
vattenpelare på mellan 1 och 5 meter.

5 färg En mörk färg är behagligt våra vita sommarnätter. Gult
innertält och grönt yttertält ger
behagligt ljus. Rött och gult syns
bäst om det känns tryggt.

6 BÅGFÄSTE Bäst om bågfästet kan justeras - då är det
lättast att få i bågänden.

6

9 Golvväv Väven i golvet. Oftast
kraftig PU- eller silikonbelagd nyloneller polyesterväv som tål mellan 3 och
15 meters vattenpelare.
Hilleberg Nammatj på 907 meter över havet i
dalen Snávvávágge, i fonden tittar topparna
fram Skårvatjåkkå och Oalgasj med sin glaciärer.
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test tunneltält
så testade vi

Pris (KR)
Vikt (tillverkarens) (KG)
ANTAL SÄSONGER/ STORLEK/ VIKT PER PERSON

Yttertält mtrl/vattenpelare (m)
Golv/vattenpelare (m)
Ligglängd/bredd (cm)
Ytterlängd/bredd (cm)
Höjd inne (cm)
Bågar
Pinnar
Packstorlek (cm)
Köpinfo
beskrivning

Att slå upp
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Arctic Alpine design WBT 3

Exped Aries UL 2

3 895

5 000

3,1 (2,75)

2,2 (2,2)

3/stort/0,97 kg

3/medelstort/ 1,1 kg

Silikonbelagd 40D ripstop nylon/ 3

Ripstop Polyester/1,5

PU-belagd 70D nylon/2

PU-belagd Taffetanylon/10

215/113–160

225/ 105–155

400/175

325/ 135–155

100

100

DAC NSL featherlite 9mm

DAC 9 mm

10 Y-pinnar, 8 runda

14 V-pinnar

20x50

42x14

www.northstar.se 0970-251 83

www.exped.com 08-552 459 00

Det är första gången vi testar ett tält från fjolårets nykomling svenska Arctic Alpine Design, finns även för 2
och 4 man. Tälten påminner mycket om andra svenska
tältmodeller, men säljs till ett betydligt lägre pris.
Detta tremannatält har en extrastor absid med plats
för tre ryggsäckar och matlagning. Det finns en stor
dubbeldörr som kan rullas upp in i sidan på absiden. Innertältets runda dörr består av en vävpanel och en nätpanel, båda med dubbla dragkedjor så att det går att
öppna där man önskar. Det finns en ventil i fotänden
som öppnas utifrån och en i absiden, båda med myggnät. Innertältet har fyra fickor och fästen för torklina.

Ny modell från schweiziska Exped är detta tresäsongstält med innertältet helt i nättyg. Det finns en absid
med dragkedjeöppning och ventil överst. Här ryms
två normalstora till mindre ryggsäckar men inte mer.
Luftigt innertält i nät vilket ger optimal ventilation,
det finns även en mindre fast ventil vid fotänden. Bra
fickor och en torklina i innertältet. Två personer ryms
att ligga i tältet och det är sitthöjd i mitten av tältet.

Tre färgkodade bågar, varav två kortare, träs i, på yttertältet utanpåliggande, bågkanaler. Dessa fäster i
tygkanaler och kan eftersträckas. Det krävs mycket
stor kraft för att orka trä igenom bågarna första natten på turen, därefter när duken är fuktig går det lät� tare. Yttertältet kan eftersträckas ordentligt med åtta
stormlinor som har tio fästpunkter i tältet.

Två lika långa bågar träs i utanpåliggande kanaler.
Det är lätt att få i bågändarna i fästena med öljetter
som kan eftersträckas. Tältet eftersträcks med sex
stormlinor som fäster i åtta punkter i yttertältet. Den
som tycker att trasslande stormlinor är ett problem
kan glädja sig åt att här finns små nätfickor att packa
linorna i. Yttertältet kan användas separat.

Mycket uppskattat tält eftersom prisbilden är så låg
jämfört med motsvarande modeller från andra märken.
Ett bra tresäsongstält med några tveksamheter. Det
är rymligt och bra, lätt att slå upp då tältet har använts
några gånger på en tur. Första gången det används är
dock tältduken så stram att det nästintill är omöjligt
att få plats med bågarna i bågkanalerna. Detta känner
tillverkaren till och menar att problemet försvinner med
användning. Dock inte under testets cirka 20 nätter.
Ventilationen fungerar okej men inte optimalt. När man
sover tre och det är kallt ute bildas mycket kondens. Någon misstänkte att det också tränger upp vatten genom
golvet som inte tål särskilt hög vattenpelare. Innertältet
hänger vid fotänden. Kanske är detta barnsjukdomar
hos en ny tillverkare, eller så är det ett pris man betalar
för ett billigare tält. Plus för bra packpåse med kompressionsremmar och att färgen är behaglig.

Rymligt och lätt är detta tält med tanke på den medelstora ytan. God finish i alla detaljer och materialval.
Utöver det är det en kul lösning med innertält helt
i nät vilket eliminerar kondensproblem till och med
vid vintertältning. Föredömligt enkelt att slå upp och
eftersträcka. Grön färg i yttertältet och gult innertält
ger behagligt ljus. Golvet är uppdraget vilket är tur
eftersom yttertältet är ovanligt snålt tilltaget och lämnar en ganska lång glipa ner till marken på ena sidan.
Det gör inget så länge inte regn piskar upp smuts på
innertältet eller alltför många myggor hittar sin väg in
i absiden den regniga dag man hakar av innertältet och
sitter där och kuckilurar.
Enkel packpåse som snörps åt med snöre, men desto
tjusigare bågpåse med olika fack för bågar, pinnar och
snören. Denna påse med dragkedjor till facken tycks ge
onödig extra vikt, men väger bara 28 gram.

Rymligt och lätt. Prisvärt.
Trånga bågkanaler. Innertält hänger vid fotänden.

Tälten är testade på vandrings- och skidturer under värsta
hösten och vintern i mannaminne. Det har stormat, varit
bitande kallt i veckor och snöat i mängd under testperioden.
Tresäsongstälten har ibland testats i -25 grader och klarat
det med bravur! Några tält har också testats på fjällvandring i
Sarek och i Jämtlandsfjällen.
Huvuddelen av testpatrullen består av högskolestuderande
på Outdoor & Adventure Management på Campus Åre, vilka
spenderat åtskilliga veckor på fjället under testperioden.
Från vänster:
Proffs på vintertältning: Maxime Bouju, David Bergström,
Jonas Sjödin och Oskar Lindberg.

Arctic Alpine design WBT 3

Lätt och luftigt med skön sitthöjd.
Yttertältets glipa.
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3/stort/0,9 kg

4/ tungvikt/ 1,4 kg

30D silikonbelagd polyester ripstop/ >4

40D silikonbelagd polyester ripstop/ >4

70D taffetanylon/10

70D taffetanylon/10

225/ 105–160

225/ 140–165

417/ 180

430/112–195

95

112

Aluminium ultra light

DAC Featherlite NSL Green, 10.25mm, 860 g

V-pinnar

10 Y-pinnar

48x17

20 x 50

www.fjallraven.se 0660-26 62 00

www.fjallraven.se 0660-26 62 00

Detta är Fjällrävens nya lättviktsserie med tunneltält,
finns även för en och två personer. Det här är ett lätt
tremannatält för tre säsonger med en stor absid. Stor
D-formad sidoöppning in till absiden med dubbla dragkedjor så att man kan öppna var man vill. Innertältet
har sitthöjd vid väggen mot absiden. Invändigt finns
två fickor på var sida och en torklina. Öppningen till innertältet är dubbel varav den ena dörren är i myggnät,
båda har tvåvägs dragkedjor så det går att öppna den
D-formade dörren där man önskar. Ventilationsöppningen vid fotänden har myggnät och justeras inifrån
tältet, en andra finns överst i absidens dörröppning,
båda har regnskydd som hålls ut med böjbar förstärkning i koppartråd. Golvet är uppdraget drygt en decimeter. Finns i blått och grönt. Tillbehör som golv till
absiden och packfickor kan köpas till.

Akka Endurance är Fjällrävens vidareutveckling av
klassiska Akka med uppdaterade material, mått och
detaljer. Resultatet är ett rymligt tremannatält för
åretruntbruk. Finns även för 2 och 4 personer. Den
stora absiden har två ingångar, en stor öppning in i
sidan med tvåvägs dragkedja. Och en i gaveln med två
paralella dragkedjor som kan rullas upp när man vill ha
en stor öppning rätt in i absiden. Dörrarna till absiden
har nätpaneler. I innertältet finns två ventilationsöppningar med myggnät som justeras inifrån. Golvet är
uppdraget dryga decimetern. Yttertältet kan användas
för sig. Fickor, utrustningshylla, förstärkningsgolv och
tarp på 3x3 meter kan köpas till. Bågkanalerna har
plats för dubbla bågar vid expeditionstältning.

Tältet är mycket lätt att slå upp även med vantar på.
Men man får vara noga med att varje bågände från
början träs ända ut i bågkanalens förstärkta ände. Bågkanalerna på yttertältets insida och bågarna är färgkodade. Bågändarna fästes till slut i plaströr som kan
justeras. Tältet eftersträcks med åtta stormlinor som
fäster i 14 punkter i tältduken.

Mycket enkelt att slå upp även med handskar på. Tre
bågar, varav två lika långa, träs i utanpåliggande och
färgkodade bågkanaler. Bågändarna fäster i plaströr
vilka kan justeras. Tältet eftersträcks sedan med hjälp
av tio stormlinor som fäster i yttertältet i 16 punkter.

Ett vindtåligt lättviktstält med liggplats för två. Sitthöjd finns i mitten av tältet. Innertältet hänger ner
så för tre personer, vilket tältet är avsett för, blir det
trångt. Avsett för tre säsonger men det fungerar även
lugna vinterdagar. Godkänd ventilation då det bildas
en normal mängd kondens i tältet kalla dagar. Rymlig
absid med plats för packningar och matlagning. Det
finns ett extra golv till absiden som är riktigt praktiskt
när det är blött ute, man blir inte lika kall när man sitter
i absiden. Ett klart minus är dock att innertältet hänger
något vilket är särskilt obekvämt när det är kondensblött. Bra packpåse med kompressionsrem och bärhandtag. Bra med skyddande uppdraget golv.

Robust, välventilerat och rymligt tält med gott om
plats och god sitthöjd för tre personer. Förstärkningarna i nederdelen av yttertältet ger ett gediget intryck.
Lätt att slå upp även med handskar på vintertid. Lyxigt
med en stor absid med två ingångar, gott om plats
för packning och att laga mat på vintern. Detta ger
dock extra vikt att bära på. Bra ventilation ger normal
mängd kondens vid vintertältning. Några tycker att det
är onödigt med myggnät i yttertältets öppningar: ”Skär
bort den-myggen kommer ändå in under tältduken”.
Riktigt bra packpåse med kompressionsremmar. En
bågsektion repades upp något i en inre skarv, en typisk
reklamation – ändå trist när det händer i fält. Men tack
vare reservdelen fungerar det ändå.

Lätt och enkelt att slå upp. Rymlig absid.
Hängande innertält.

Jonas Sjödin, 176 centimeter, student på
Outdoor & Adventure Management i Åre.

Fransman som bott i Sverige i tio år och som gärna
vandrar både i våra fjäll och i de franska bergen. Har
jobbat som kajakledare och forsguide sommartid.
Tycker att det är intressant att testa olika tält – var
även testare i fjolårets test av kupoltält. Prioriterar
låg vikt, stor absid för vinterturer och bra ventilation.

Går gärna på vandringar från skog till kalfjäll året
runt med tält som är rymliga, väger lite och, vilket
är viktigt, är lätta att slå upp. Absiden ska vara
stor så att man kan laga mat utan att behöva lämna
tältet vid ruskväder.

Maxims favoriter:

1

Vaude

Perfekt lättviktare för
vandring eller cykeltur.
På solotur finns gott om
plats om man vill komma
undan ruskvädret.

Jonas favoriter:

2

Alpine Arctic Design

Prisvärt tresäsongstält – funkar även på
vintern. Stor absid
med plats för ryggsäckar och matlagning.

3

1 Fjällräven Akka 		
Enurance

Helsport

Riktigt bra tresäsongstält som även fungerar under tidig och sen
vinter. Bra utrymmen och
fin absid med taklucka.

Riktigt bra allroundtält för den som vill
ha ett enda tält till
alla årstider.

2

Artic Alpine Design

Ett lätt tält som trots
att det är tresäsongstält är fullt dugligt för
4 säsonger.
(Vi testade i -25° C).

3

Vaude

Genuint lättviktstält
för två – om du går
ensam ger detta tält
riktigt lyxutrymme.

davids favorit

Rejält och rymligt, funkar bra året runt.
Tungt.

Fjällräven Abisko Lightweight 3

105

95

180

105

180

418

120

225

Jonas favorit
Fällräven Akka Endurance 3
430

112

100

195

193

165

140 155

110
193

430
140

Ligglängd/bredd (cm)

4,2 (4,14)

Maxime Bouju, 183 centimeter, student på
Outdoor & Adventure Management i Åre.

225

155

Golv/vattenpelare (m)

2,7 (2,94)

TESTPANELEN

100

Yttertält mtrl/vattenpelare (m)

7 000

165

ANTAL SÄSONGER/ STORLEK/ VIKT PER PERSON

6 500

112

Vikt (tillverkarens) (KG)

Fällräven Akka Endurance 3

195
110

Pris (KR)

Fjällräven Abisko Lightweight 3

225
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Hilleberg Nammatj 2

7 700

6 000

3,4 (3,35)

2,8 (2,8)

3/ stort/ 1,13 kg

4/ mellanstort/ 1,4 kg

Yttertält mtrl/vattenpelare (m)

Silikonbelagd polyamid/4

40D Ripstop silikonbelagd nylon/3

Golv/vattenpelare (m)

Silikonbelagd polyamid/5

100D PU-belagd nylon/7

205-270/100-160

220/130

410/130-180

220/185

105

95

3 aluminiumlegering 9,5 mm

DAC Featherlite NSL 10 mm aluminium

20 V-pinnar

18 Y-pinnar

20x40

20x40

www.helsport.no +47 72 87 83 00

www.hilleberg.se 063-57 15 50

Helsports nya tältserie Gjende Camp finns för två, tre
och fyra personer. Ett luftigt och rymligt tremannatält
för tre säsonger. Det finns en absid med två öppningar, en dubbel dragkedjeöppning som kan rullas upp i
gaveln och ytterligare en dragkedjeöppning i sidan.
Absiden har ett takfönster med dragkedjeöppning
och myggpanel. Lite annorlunda lösning med ett assymetriskt innertält gör absiden rymlig med plats för
tre ryggsäckar och matlagning. En löstagbar väggpanel i absiden har åtta fickor för förvaring av småprylar.
Det gula innertältet har dubbeldörr med myggnät och
dubbla dragkedjor i den halvmåneformade öppningen.
Invändigt finns fyra förvaringsfickor, fästen för torklinor och en ventil vid fotänden som justeras inifrån
tältet. Golvet är rejält uppdraget.

Hillebergs klassiska Nammatj är ett åretrunttält som
tillverkats i 30 år. Det är första gången vi testar modellen i det senaste och lättaste materialet. Absiden
är rymlig och har tältets enda ingång. Öppningen har
tvåvägs dragkedja. Dörren in i innertältet är dubbel, en
i väv och en i myggnät och båda har tvåvägs dragkedjor
så det går att öppna var man önskar. I innertältet finns
två fickor, en torklina och flera torklinefästen. Ventilationsöppningarna i fotänden och absiden är högt placerade och har myggnät – de kan öppnas och stängas
inifrån. Nammatj finns i rött och grönt, även i tremanna
(vikt 3,8 kg) och GT-modell med extra stor absid.

Tre, olika långa och färgkodade, bågar träs i utanpåliggande bågkanaler och bågänden sticks med lätthet in i
en plasthylsa som kan eftersträckas. Tältet stagas upp
i nio stormlinor som fäster i 13 punkter i tältet och eftersträcks effektivt. Yttertältet kan användas separat.
Föredömligt enkelt att slå upp även om testtältet hade
fel färgkod på två av bågarna, ja, se norrmän.

Fantastiskt lätt! Man trär de två lika långa bågarna
in i de utanpåliggande bågkanalerna. Sedan fästes
bågändarna i plastkoppar som kan eftersträckas. Med
fyra pinnar står tältet på plats – varpå det är enkelt att
staga upp och eftersträcka med pinnar och stormlinorna som fäster i 14 punkter i tältet.

Ett luftigt och bra tresäsongstält som går snabbt att
sätta upp. Det funkar även vintertid när vädret är milt.
Skön ventilation tack vare två stora öppningar och
ett takfönster i absiden. Vi gillar att det finns gott om
plats i absiden, detsamma gäller innertältet, det assymetriska innertältet ger lite kortare plats åt en av
personerna. Schyst packpåse med kompressionsremmar gör att det går snabbt att packa tältet.

Lätt för att vara ett året-runt-tält, enkelt och pålitligt
för den som klarar sig med en mindre absid. Absiden
rymmer lätt två stora ryggsäckar. Ventilationen fungerar bra och kondens upplevs inte som ett problem.
Helhetsintrycket är rejält allt handhavande enkelt och
rättfram, vilket är ett mycket gott betyg för denna tältklassiker. Packpåsen är lätt att packa ner tältet i, med
kompressionsremmar.

Pris (KR)
Vikt (tillverkarens) (KG)
ANTAL SÄSONGER/ STORLEK/ VIKT PER PERSON

Ligglängd/bredd (cm)
Ytterlängd/bredd (cm)
Höjd inne (cm)
Bågar
Pinnar
Packstorlek (cm)
Köpinfo
beskrivning

Att slå upp

TESTARNAS OMDÖME

TESTPANELEN

Erika Willners, 167 centimeter,
redaktör Utemagasinet.

Oskar Lundberg, 183 centimeter, student på
Outdoor & Adventure Management i Åre.
Tycker om rymliga och lätthanterliga tält för korta
som långa turer på fjället. Ser det som ett plus att
kunna sitta upp, laga mat och korrigera ventilationen inifrån tältet.

Har testat tält i över tio års tid och tältar inte
gärna vintertid. I så fall nära en fjällstuga där man
kan elda, värma sig och laga mat. Gillar lätta och
luftiga tält och tycker sig sällan ha behov av stora
absider. Kanske för att ett litet tält är stort i förhållande till Erikas storlek.
Oskars favoriter:

Erikas favoriter:

1 Hilleberg

Ett pålitligt traditionellt
fjälltält som fungerar
i alla lägen under alla
säsonger.

2 Exped

Snygg sömnad och konstruktion, lätt och med en
kul lösning - ett innertält
helt i nät. Fin finish i
material och sömnad.

3 Marmot

Bra funktion och underbart med sidopanel som
går att öppna för utsikt
över fjäll och sjöar.

1 Helsport

Rejält och rymligt med
stor absid och den härliga finessen: en taklucka
som tillåter att man
bevakar norrskenet.

2 Fjällräven Akka
Endurance

410cm
180
85
90

3 Arctic Alpine Design

Ett pålitligt allroundtält
som är lätt att slå upp
och har gott om utrymmen.

90

Ett riktigt lätt tält som
ändå har gott om plats
och passar på de flesta
turer och till de flesta
plånböcker.

270

170 160

Helsport Gjende 3

130
100

115

105

60

205
230cm

oskars favorit
Helsport Gjende 3

270

85

115
105

60

170 160

100 130

70
180

205
410

erikas favorit
Hilleberg Nammatj 2
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Rymligt och luftigt, ändå ganska lätt.
Kul med takfönster.
Dyrt.

Pålitligt, funktionellt och allround.
-

95
220

130

105
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test tunneltält

Marmot Widi 2

Vaude Power Ferret UL2

Pris (KR)

Pris 3 500

5 350

Vikt (tillverkarens) (KG)

3,2 (3,25)

1,9 (1,66)

4/ mellanstort/ 1,6 kg

3/mellanstort/ 0,95 kg

40D silikon-PU-belagd ripstop nylon/5

20D silikonbelagd ripstop polyamid/3

70D PU-belagd nylon/10

40D ripstop laminerad polyamid/10

Ligglängd/bredd (cm)

225/100-130

230, 110–130

Ytterlängd/bredd (cm)

335/120-185

350/80-150

90

95

DAC NSL 9,9 mm

10,2 mm/9,5 mm

15 V-pinnar + 2 runda

12 Y-pinnar

51x18

45x10

www.granitbiten.se 08-611 39 49

www.vaude.com 0280-441 00

Amerikanska Marmot har anpassat nya Widi till den
nordeuropeiska marknaden. Det är en åretruntmodell
med två ingångar: en i absiden och den andra, som är
en rolig lösning, en stor dörr, parallella dragkedjeöppningar som kan fästas upp som ett tak och ge utsikt
från innertältet– a room with a view. Innanför finns en
rund dörr till innertältet med dubbel väv, en vanlig och
en myggpanel, båda med tvåvägs dragkedjor. Detta
ger förstås god ventilation, varma dagar kan tältet
användas utan innertält. Absiden rymmer precis två
ryggsäckar. Ventilatinsöppningar med myggnät som
hålls ut med pinne finns i absiden och i fotänden. Golvet är väl uppdraget i sidorna. Fäste för torklinor i taket. Två fickor i innertältet. Packpåsen är öppen längs
långsidan och kan fästas i taket med klickspännen och
användas för förvaring.

Här har vi det lättaste tältet i testet. Tyska Vaudes tresäsongstält är ett mycket bra alternativ för den som
vill spara vikt. Det har en absid med en stor ingång. En
enklare ventilationsöppning finns i fotänden och en i
absiden, båda med nätpaneler och stadiga regnskydd
som hålls ut med bågar. Golvet är något uppdraget och
innertältet är i ett mycket tunt material. Yttertältet
kan användas för sig. Packpåsen är en vanlig, långsmal
påse som snörps igen med snöre och dragsko. För
komprimering får man använda egen rem.

Två lika långa bågar träs i utanpåliggande bågkanaler.
Bågändarna fästes i fasta öljetter vilket kräver mycket
styrka, det är näst intill omöjligt och därmed ett stort
minus. Sex stormlinor ger bra eftersträckning. Går att
slå upp med handskar på.

Först fästs de två bågarnas ändar i öljetthål i tältets
hörn. Sedan hakas yttertältets plastkrokar i bågarna.
Det momentet är enkelt till skillnad från nästa – att
sätta i ventilationsöppningarnas småbågar. Dessa
passas in i fästen på tältbågarna – vilket är lätt med
den första änden, men desto knepigare med den andra
som med kraft måste böjas till exakt rätt vinkel. Eftersträckning görs i sex stormlinor som är förankrade i
åtta punkter i tältet.

Trevligt tresäsongstält med roliga lösningar i form av
packpåseförvaring i taket och sidoöppningen. Mycket
god ventilationen tack vare sidoöppning som också
gör tältet till ett mysigt rum med utsikt. Om man fäster
upp sidoöppningen till ett tak kan man sitta därunder
och laga mat regniga dagar. Två meter långa personer får lätt liggplats, dock finns inte sitthöjd. Bra med
både V-formade och runda pinnar som fäster i olika
underlag.

Ett lätt och bra tält där man har gjort några kompromisser för att få ner vikten. Två långa män ryms utan
problem på längden och har till och med sitthöjd. Däremot är absiden ganska trång, men rymmer två mindre
ryggsäckar. I övrigt är funktionen bra. Normal kondens
bildas i tältet. Och är man ensam på turen – tältet är
ju faktiskt tillräckligt lätt – så får man ett slott. Bra
Vaude! Tältet har testats på vintern och fungerar även
då, när vädret är snällt.

ANTAL SÄSONGER/ STORLEK/ VIKT PER PERSON

Yttertält mtrl/vattenpelare (m)
Golv/vattenpelare (m)

Höjd inne (cm)
Bågar
Pinnar
Packstorlek (cm)
Köpinfo
beskrivning

Att slå upp

TESTARNAS OMDÖME
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Bra funktion, prisvärt och härlig sidoöppning.
Trögt att slå upp.

TESTPANELEN
David Bergström, 173 centimeter, studerar på
Outdoor & Adventure Management i Åre
Friluftsnörd som trivs i både fjäll och skog alla årstider. Gör turer
på längden och toppturer med basläger, ofta soloturer. Sover gärna
under bar himmel men vid tältning är det enkla tält som gäller - extra
detaljer leder till onödig vikt och fler saker som kan gå sönder.

checklista
vid tältköp

Davids favoriter:

1 Fjällräven Abisko Light

Avskalad konstruktion och enkelt att
resa, lätt vikt och generöst med utrymmen för två (även om det egentligen är tremans). Ett riktigt bra allroundtält som funkar även på vintern.

Tresäsongs eller fyrsäsongs?
Vad får tältet väga?
▶ Vad ska rymmas? Antal personer,
hund, packning, matlagning?
▶

2 Hilleberg

Rejält och pålitligt
för hela året. Det är
relativt lätt och enkelt
att slå upp.

3 Arctic Alpine WBT 3

▶

För att det är enkelt, oftast
lätt att slå upp. Fungerar
året runt och ger mest tält
per krona.

Vad får det kosta?
Prova att slå upp tältet innan turen
– du kan returnera det om det krånglar.

▶
▶

Marmot Widi 2

Lättast i test, enkelt men funktionellt.
Tröga småbågar.

100

185

90

130

100

45
90

335

225

maxims favorit
Vaude Power Ferret UL2
105

90

120

80

130

110

110

230
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