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Lette tomannstelt
Fra venstre: Helspor t Ringstind 2, Fjällräven Skule Shape R/S 2, Ferrino Lightent II, MSR Zoid II, Helspor t Fjellheimen 2 og
Hilleberg Nallo 2. Ikke til stede: MSR Hubba Hubba.

Teltene blir stadig lettere. Det er ikke lenger noen grunn til å la tomannsteltet utgjøre mange kilo i sekken på sommerturen. Vi har testet et utvalg
lette fjelltelt, med hovedfokus på bruk i den snøfrie årstid.
Te s t , t e k s t o g f o t o : R e d a k s j o n e n

Teltene i testen representerer et utvalg av det
som finnes på markedet. Vårt krav var at vekten til teltet skulle ligge i området rundt to
kilo – helst under streken. Det finnes flere telt
i dette segmentet, men vi har valgt å begrense
antallet for å få nok tid på de produktene vi
har prøvd. De ulike modellene har alle vært
med på tur i mellom 7 og 25 dager. Dette er
nok til å vurdere hvordan teltet fungerer i
praktisk bruk, men er så klart i minste laget for
å avsløre slitasjeproblemer.

Metoder
Teltene er målt og veid av oss, og oppgitte data
i testen er de vi selv har målt. Et unntak er
MSR Hubba Hubba som ikke var å oppdrive i
perioden før avslutting av testen. Her er vekt
og mål det som er oppgitt av importør.Vekt er
målt for kun duk og stenger. Vi vil ikke straffe
produsenter som sender med tilstrekkelig store poser og rikelig med plugger.Vi vil påpeke at
det er en viss usikkerhet i knyttet til målingen
av de forskjellige dimensjonene på teltene. Re-

sultatet vil avhenge av hvordan teltet er satt
opp og strammet, og vil også endre seg med
temperatur og fukt i teltduken. Det vil også garantert være variasjoner mellom forskjellige
eksemplarer av samme modell.Vi har også vurdert liggeplass og bagasjeplass for to personer.

Tresesongsteltet
Sommertelt tåler så klart også snø, men i forhold til et telt beregnet på helårsbruk vil bruk
i den snøfrie delen av året stille mindre krav til
plass, vindtabilitet og ventilasjon. Et vintertelt
er på mange måter en livsforsikring. Derfor er
i utgangspunktet kun det beste godt nok. Man
vet aldri når tidenes snøstorm melder sin ankomst. Vinterstid betaler du altså ekstra for å
få bedre sikkerhet. Har du, som de fleste, et
begrenset teltbudsjett og er ute både sommer
og vinter, bør du legge det meste av pengene i
vinterteltet.

Hva trenger du?

grad komforten som øker når du legger mer
penger på bordet. Materialer som er både
sterke og lette er så klart også dyre. De dyreste teltene i testen gir mye mer plass i forhold
til vekten enn de billige, men det er etter vårt
syn ikke farlig å dra til fjells sommerstid, selv
med de billigste teltene i testen. Din vurdering
blir derfor hvor mye du skal bruke teltet, og
hvor mye penger du er villig å legge i investeringen. Drar du kun på kortere turer er de rimeligste teltene et fullgodt alternativ. Skal du
derimot ut på langtur er det greit å ha mer
plass til bagasje, større takhøyde og noen centimeter mellom din og kompisens sovepose. Er
været dårlig er det også greit å kunne bruke
kokeapparat inne i teltet.

Mål på innertelt
Takhøyde innertelt: Største takhøyde
Lengde innertelt: Største lengde
Bredde innertelt: H: målt i hodeenden, M:
maks bredde, F: målt i fotenden

Når det gjelder lette sommertelt er det i stor
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MSR Hubba Hubba

MSR Zoid II

Hilleberg Nallo 2

Helsport Fjelleheimen 2

- Et interessant bekjentskap

-En konstruksjon med potensiale…

-Gjennomført kvalitet

-Størst bagasjeplass

MSR Hubba Hubba er et telt som skiller seg ut i testen. Mest iøynefallende er den sterke, orange fargen og kuppelformen med svært
bratte vegger, som gjør at takhøyden blir behagelig i store deler av
teltet.
Teltet har en litt spesiell konstruksjon, særlig når det gjelder stengene. Det kan derfor bli litt grubling første gang du skal slå det opp.
Når du først har forstått konstruksjonen er det imidlertid raskt å
greit å sette opp teltet, også i vind. Det enkleste er å sette opp
innerteltet først og så klipse på ytterduken. I regnvær kan du imidlertid reise ytterteltet først. Du kan også bruke teltet med bare ytter- eller innerduken. På varme sommermorgener er det utrolig deilig å klipse av ytterduken når sola blir plagsom, men fortsatt ha beskyttelse mot insekter mens du snorker videre.Teltet har en selvbærende konstruksjon, og behovet for plugger er derfor minimalt.Vindstabiliteten er også god, og ytterduken sitter svært stramt og fint.
Plassen i ytterteltet tillater ikke matlaging – i alle fall ikke om du
allerede har bagasjen liggende der.
MSR Hubba Hubba vil først og fremst være en kandidat for den som
skal ha et sommertelt, og som vektlegger egenskapene i varmt vær
og steikende sol vel så mye som uværs- og ikke minst vinteregenskapene. Tar du i mot dette teltet med et åpent sinn kan det imidlertid
bli et svært hyggelig bekjentskap.

MSR-Hubba Hubba

Dette er et slags tunneltelt, hvor stengene allerede har innlagte
bøyer på riktige steder. Teltet settes opp som Hubba Hubba: Stengene reiser innerduken, og ytterduken tres utenpå og festes med
klips som sitter på pluggfestene på innerteltet. På denne modellen
er det dessverre ikke mulig å sette opp ytterteltet først, noe som
fort kan gjøre innerteltet rimelig vått når teltet reises i regnvær. Muligheten til å ta av ytterduken, og ligge bare i innerteltet er imidlertid fortsatt tilstede.
Den store genistreken med denne konstruksjonen er at teltet har
to innganger – en på hver langside. Zoid II får dermed også to yttertelt. Da får man mulighet til å ha hver sin side i teltet og hver sin separate lagerplass for utstyret. Man slipper også å krype over sidekompisen for å komme ut. At ingen andre har tatt opp denne ideen
er for oss en gåte. Løsningen er nemlig svært praktisk, og gjør at
man får mest mulig ut av plassen i teltet. Teltet har også et svært
bredt innertelt, men takhøyden er testens laveste. Det er derfor kun
de mest fintfølende primusvirtuoser som bør koke inne i denne boligen.
Dersom MSR Zoid II hadde vært lagd med litt mer takhøyde og noe
større bagasjeplass hadde dette vært et kanontelt. Slik det er i dag
blir det bare et produkt med stort potensial. I forhold til prisen får
du imidlertid mye telt for pengene.

MSR Zoid II

Vi kan like godt si det med en gang: Dette er et knallgodt telt. Med
en prislapp på oppunder 5.000 kroner bør det imidlertid også være
det. Nallo er et tradisjonelt tunneltelt med en ekstremt tynn ytterduk, som sørger for en svært lav vekt i forhold til den romslige størrelsen. Yttertelt og innertelt reises samtidig, og stengene tres i
romslige, utvendige stangkanaler.Teltet står godt i vind, og er enkelt
å sette opp.
Ved bruk får en følelsen av at produsenten har tenkt på det meste.
Man støter stadig på praktiske og tydelig gjennomtenkte detaljer.
Reservestanga er for eksempel innsydd i egen kanal i trekket, dermed slipper du at den er borte når den trengs som mest. Teltet leveres også med et utvalg av forskjellige plugger, alt fra det letteste til
det mer solide.
Det eneste som skuffet oss var at Nallo 2 fungerte relativt dårlig til
vinterbruk. Vindstabiliteten og soliditeten er bra nok, men ventilasjonen ble for dårlig. Det resulterte i kraftig kondensering på duken.
Vi vet dette ikke først og fremst er et vintertelt, men for et såpass
dyrt produkt bør man kunne tøye litt på brukssesongen.
Dette er et telt for den som stiller store krav til utstyret. Er du mye
ute på lange sommerturer, hvor plass og vekt er viktig, kan dette
helt klart være en aktuell modell. Dersom du har pengene fungerer
den så klart brillefint, også på kortere turer.

Fjellheimen 2 virker i praksis som en videreutvikling av Helsport sin
egen Børgefjell Light. Teltet har også svært mye felles med Hilleberg
Nallo. Alt i alt er disse teltene svært like både i størrelse og utforming, og det er tydelig at de to produsentene holder gjensidig øye
med hverandre. Dette er med andre ord også et telt av svært høy
kvalitet. Det er god plass til to personer i innerteltet, og tilhørende
bagasje går fint inn i ytterteltet. Fjellheimen 2 har testens beste bagasjeplass. Det er bra plass til to store ryggsekker, og fortsatt er det
rom igjen til matlaging. I forhold til Hilleberg Nallo er dette teltet
noe tyngre. Om bagasjeplass eller vekt er det viktigste for deg er det
bare du som kan vurdere.
Helsport har i år lansert en ny ventilasjonsløsning, hvor luftingen i
fotenden av teltet kan reguleres fra inne i innerteltet. Løsningen er
også lettere enn den gamle, og gir bedre lufting.
Alt i alt er dette et telt med samme bruksområde som Hilleberg
Nallo. Her har du plass nok for to mann og utstyr selv på lange turer,
og kvaliteten på håndverket er det ingen ting å si på.

Helsport Fjelleheimen 2

Hilleberg Nallo 2

Vekt: ca. 1.800 g *
Takhøyde innertelt: 100 cm*
Lengde innertelt: 220 cm*
Bredde innertelt: 130 cm*

Minimun antal plugger: 3-4
Pris: 3.999,Importør:Vertikal AS
Mer info: www.vertikal.no

Vekt: 1.920 g
Takhøyde innertelt: 96 cm
Lengde innertelt: 240 cm
Bredde innertelt:
H: 88 cm, M: 143, F: 111 cm

Maks lengde: 254 cm
Maks bredde: 244 cm
Minimum antall plugger: 6
Pris: 2.699,Importør:Vertikal AS
Mer info: www.vertikal.no

Vekt: 1.920 g
Takhøyde innertelt: 105 cm
Lengde innertelt: 216 cm
Bredde innertelt: H: 130 cm,
F: 109,5 cm

Maks lengde: 354 cm
Maks bredde: 154 cm
Minimum antall plugger: 5
Pris: 4.890,Produsent: Hilleberg AB
Mer info: www.hilleberg.se

Vekt: 2.150 g
Takhøyde innertelt: 103 cm
Lengde innertelt: 229 cm
Bredde innertelt:
H: 130 cm, F: 102cm

Maks lengde: 379 cm
Maks bredde: 173 cm
Minimum antall plugger: 5
Pris: 4.636,Produsent: Helsport AS
Mer info: www.helsport.no

Positivt:

Negativt:

Positivt:

Negativt:

Positivt:

Negativt:

Positivt:

Negativt:

+ God plass i innerteltet
+ Det er mulig å sette opp kun
innerteltet

- Begrenset bagasjeplass

+ Lav pris
+ Praktisk med to innganger
+ Bred liggeplass

- Innertelt blir vått ved oppsetting i regn
- Lav takhøyde
- Klart mindre bagasjeplass enn
de dyreste teltene

+ God plass til både folk og
bagasje
+ Lav vekt i forhold til plass
+ Stor inngang
+ Enkel og rask å sette opp

- Høy pris

+ God plass i innertelt
+ Testens beste bagasjeplass
+ Stor inngang
+ Enkel og rask å sette opp

- Testens tyngste telt
- Høy pris

* Mål og vekt angitt av importør
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Helsport Ringstind 2

Fjällräven Skule Shape R/S 2

Ferrino Lightent II

- Lettvekter med takhøyde

-Godt håndverk, men liten plass

- Billig, lett og liten
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Tips for vektjegeren
For noen teller vekten i sekken mer enn for andre. Selv
på disse lette teltene er det gram og tjene.
Det er ikke bare ekspedisjonsdeltagere som fokuserer sterkt på
vekt. Med dagens gode tilgang på lett turutstyr er det også mulig å
dra på telttur for personer som før hadde problemer med å bære
med seg utstyr for overnatting ute.

Bor t med alle poser
Helsport Ringstind er et tunneltelt med bare en stangbue. I fotenden
spenner plugger og barduner opp en liten, loddrett vegg. Inngangen
er plassert på den ene langsiden, hvor også forteltet ligger.
Konstruksjonen fungerer svært godt. Teltet er svært enkelt og raskt
å sette opp, og tåler overraskende mye av både vind og snø. For å få
spent opp veggen i fotenden, er det viktig å trekke ut bardunene i
toppen av veggen til tilnærmet maksimal lengde.Tar man inn lengden
på bardunene for mye, presser man toppen av veggen ned i bakken.
Konstruksjonen krever derfor ganske mange plugger og godt pluggfeste for å stå støtt og riktig.
Det er bra plass til to mann i innerteltet, og det går an å stue inn to
halvfulle ryggsekker oppå hverandre i ytterteltet. Takhøyden er god,
så det går greit å koke i ytterteltet om du har litt erfaring med primusen. Innerteltet har testens største takhøyde. Her er det problemfritt å sitte oppreist.
Ringstind er kun få gram unna å være det letteste teltet i testen, og
det har fenomenalt godt plass i forhold til vekta. Det har ikke bagasjeplassen til Hilleberg Nallo og Helsport Fjellheimen, men med
større takhøyde og like stort innertelt er Ringstind et produkt helt i
toppklassen.

Helsport Ringstind 2
Vekt: 1.692 g
Takhøyde innertelt: 107 cm
Lengde innertelt: 238 cm
Bredde innertelt:
H: 103 cm, M: 135, F: 95 cm
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Maks lengde: 287 cm
Maks bredde: 203 cm
Minimum antall plugger: 10
Pris: 4.031Produsent: Helsport AS
Mer info: www.helsport.no

Fjällräven Skule Shape R/S 2 er et tunneltelt.Ytterteltet har inngang
fra siden. Det er bare ett pluggfeste på hodeenden av teltet. Dette
gir noe mindre plass i forteltet samt større belastning på pluggene i
ruskevær. Det er også litt vel romslig mellom ytterteltet og bakken,
slik at vinden kommer inn her. Godt plasserte barduner gjør imidlertid at teltet står greit i ruskevær. Teltet kan også stå med kun tre
plugger om været er fint.
Selv om konstruksjonen har fellestrekk med teltene til Hilleberg og
Helsport er det merkbart mindre plass i dette teltet Det gjelder
både fortelt og innertelt På lengre turer med to personer blir plassen i minste laget. Man blir liggende helt inntil hverandre, nesten uten
luft mellom soveposene. Ytterteltet blir også fort overfylt, spesielt
om været er dårlig og en må ha mye utstyr inne i teltet. Koking er
det liten plass til.
Skule Shape R/S 2 er imidlertid et noe rimeligere telt.Vekten er også
relativt lav. Produktet er ellers preget av pent utført arbeid. Det er i
tillegg enkelt å sette opp teltet under de fleste forhold. Yttertelt og
innertelt reises samtidig, og stangkanalene ligger utenpå ytterteltet.
Innløpet til kanalene er markert med refleks, slik at de er lette å
finne i mørke.
Alt i alt er dette et godt produkt, hvor det først og fremst er plassen
som er ankepunktet. Teltet er slik sett et bra alternativ for den som
vil spare noen kroner i forhold til teltene fra Hilleberg og Helsport,
men som foretrekker den nordiske konstruksjonen hvor ytter- og
innertelt henger sammen og reises samtidig.

Det er en hyggelig oppdagelse når en finner ut at testens billigste telt
slett ikke er et ”billigtelt”. Ferrino Lightent II er et tunneltelt hvor
innerteltet, som i stor grad er lagd av myggnetting, spennes opp av
teltstengene og ytterteltet klipses på utenpå. Som tidligere sagt er
ulempen med denne løsningen at innerteltet blir gjennomvått ved
oppsetting i regnvær, mens fordelen er muligheten for å sette opp
bare innerteltet når sola steiker. Innsiden av ytterduken har i tillegg
et sølvfarget lag som til en viss grad motvirker oppheting inne i teltet på varme dager.
Teltet er svært lett, men både bagasjeplassen og innvendig plass er
svært begrenset. Det er så å si umulig å få plass til to store ryggsekker i det lille ytterteltet.Vi anbefaler heller ikke å bruke kokeapparat
inne i dette teltet.
Teltet kommer i en pose med komprimeringsmuligheter. Spennene
til komprimeringstrekket er imidlertid for glatte, slik at reimene glir.
Det medfølger heller ikke pose til verken stenger eller plugger. Pluggene er dessuten svært spinkle og bøyer seg fort når man treffer
stein under oppsettingen av teltet.
På positiv side noterer vi imidlertid at teltet er svært lett. Dersom
du ikke har så mye penger å bruke på det lette sommerteltet, kan
dette være en aktuell kandidat – spesielt om du er mye på tur alene.
For én mann er bagasjeplassen stor nok. Alt i alt fungerer dette teltet overraskende godt, prisen tatt i betraktning. Vi har faktisk overnattet i det på fjellet, midtvinters og under kraftige snøfall. Skal du
bruke teltet mye og lenge, anbefaler vi en modell med bedre plass.

Fjällräven Skule Shape R/S 2

Ferrino Lightent II

Vekt: 1.822 g
Takthøyde yttertelt: 91,5 cm
Lengde innertelt: 210 cm
Bredde innertelt:
H: 120 cm, F: 90 cm

Maks lengde: 341 cm
Maks bredde: 153,5 cm
Minimum antall plugger: 3
Pris: 3.499,Importør: Fjällräven A/S
Mer info: www.fjallraven.se

Vekt: 1.668 g
Takthøyde yttertelt: 98 cm
Lengde innertelt: 228 cm
Bredde innertelt:
H: 114 cm, F: 114 cm

Maks lengde: 337 cm
Maks bredde: 124 cm
Minimum antall plugger: 3
Pris: 1.799,Importør: Din Sport AS
Mer info: www.din-sport.no

Positivt:

Negativt:

Positivt:

Negativt:

Positivt:

Negativt:

+
+
+
+

- Begrenset bagasjeplass

+Praktiske løsninger
+Lett å sette opp

- Testens laveste takhøyde
- Trangt innertelt
- Relativt liten bagasjeplass

+ Lav pris
+ Testens letteste telt
+ Teltets svakheter handler om
komfort, ikke sikkerhet

- Innerteltet blir vått ved oppsetting i regn
- Liten plass for både personer
og bagasje
- På grensen til et enmannstelt

God plass i innertelt
Svært lett
God vindstabilitet
Enkel og rask å sette opp
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Emballasje veier også. Skal du virkelig kutte i grammene, legger du
igjen telttrekket hjemme. Det samme gjør du med stangtrekket og
pluggposen.Til sammen kan dette utgjører et sted mellom 50 og 200
gram, avhengig av hvilken teltmodell du har. En litt mindre ekstrem
variant er å bytte ut teltposen som fulgte med ditt produkt med en
lettere modell. Barduner innebærer også vekt. Det er ikke sikkert du
trenger alle sommerstid. Reservebardunene kan du i alle fall legge
igjen hjemme.

Plugger
Kutt antallet teltplugger så mye som mulig.Vanligvis kan du til en viss
grad bruke busker og stein til å spenne opp noen av festepunktene
på teltet. Det kan også være gram å tjene på å bytte til en annen type
plugger enn den som opprinnelig fulgte med.Vi fikk et godt eksempel
på hvor stort fokuset på vekt har blitt da en ansatt hos en av merkene som er representert i testen beklaget at den nye typen plugger
ikke var kommet. De var nemlig fire gram lettere pr. stk. enn de gamle. Dersom man tenker etter utgjør det faktisk 40 gram for ti plugger. Ikke all verden, men skal du virkelig tenke vekt må du være konsekvent.

Ta med vekt i butikken
Skal du gå grundig til verks så tar du med vekt til butikken når du
skal handle. Det vil etter alt å dømme være en del variasjon i vekta
fra eksemplar til eksemplar, og kan du få noen gram gratis kan det
være verd å si ja takk.
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Sommerstid er det godt å kunne vrenge av
ytter teltet når det blir for varmt inne i boligen. Teltene fra MSR og Ferrino har denne
muligheten.
Har du tenkt å tøye bruksområdet i retning
av vinteren blir kravene til plass, takhøyde
og vindstabilitet større .

Dere som lurer på
hvem testvinneren er:
Vi må nok skuffe dere.
Det er umulig å gi en bombastisk konklusjon
på hva slags telt nettopp du bør kjøpe. Det
avhenger nemlig av mange personlige faktorer, hvor bruksområdet og størrelsen på lommeboka er de mest sentrale.
Ut fra en totalvurdering kan vi likevel med
et visst belegg si at teltene fra Hilleberg og
Helsport skiller seg ut, spesielt med tanke på
plass for folk og bagasje samt forutsetninger
for å takle en utvidelse av bruksområdet i retning av vinteren. Akkurat hvilken modell
man skal velge vil avhenge av hva man prioriterer høyest av vekt, takhøyde og bagasjeplass. Får du et godt tilbud på en av modellene gjør du uansett et trygt kjøp.
32

Friluftsliv sommerspesial 2005

MSR Hubba Hubba ligger imidlertid rett
bak når det gjelder plass, og den har i tillegg
ett fortrinn foran teltene fra Helsport og Hilleberg: Muligheten for å fjerne ytterduken og
dermed gå fra badstue til sval fjellmorgen i
løpet av sekunder. Denne funksjonen kan gi
deg sårt tiltrengte ekstra timer på øyet, spesielt langt mot nord hvor sola knapt går ned
om sommeren.
Man skal heller ikke glemme at Ferrino
Lightent koster ca 3.000 kroner mindre enn

de dyreste teltene i testen. Det er nok til å fly
Oslo – Alta tur retur. Er det noe vi ikke anbefaler, er det å bruke så mye penger på teltet
at du ikke har råd til å dra på tur etterpå. Det
er tross alt langt bedre å våkne på vidda i et
litt for trangt telt, enn å sitte på jobb og tenke på toppteltet man har liggende hjemme i
boden…

