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Velg riktig dagstursekk
Det finnes i alle fall et tresifret antall ulike dagstursekker på markedet. Hvilken sekk du bør velge er
svært avhengig av hva du skal bruke den til. I løpet av det siste året
har vi brukt et lite utvalg av det
som er tilgjengelig.

Med lett og spar tansk utrustning
rommer en stor dagstursekk alt du
trenger for et par dager på telttur.
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Det er på ingen måte noen automatikk i at vi
har brukt akkurat den sekken som passer for
deg, ettersom vi bare har prøvd en brøkdel av
det enorme utvalget. Noen av sekkene har vi
brukt på lengre turer, mens andre har vært
brukt i kortere perioder. Denne gangen er
det dermed tekniske løsninger og bærekomfort som har hatt fokus, mer enn lang tids
pålitelighet og slitestyrke. På bakgrunn av
disse faktorene legger vi denne gang hovedvekten på de generelle erfaringene vi har
gjort, og bruker mindre plass på beskrivelsen
av de konkrete modellene vi har brukt.

Størrelse
Dagstursekker kommer i et vidt spekter av
størrelser hvor de fleste faller innenfor intervallet fra 20-45 liter, i alle fall om vi ser bort
fra små spesialsekker for bruk til trening. Det
er i utgangspunktet ingen grunn til å velge en
større sekk enn det du trenger, men samtidig
er det viktig at du får plass til det du har behov for. Her er det altså essensielt at du definerer ditt eget behov. Tenk gjennom hva du
vanligvis har med på tur. For de greieste turene stopper gjerne lista etter ekstra genser,
mat og drikke. Jo lenger du skal være ute, jo
tøffere forholdene er og ikke minst jo flere
aktiviteter du skal drive – jo større plass i sekken trenger du.
For å få et begrep om hvor mye plass du
trenger kan du rett og slett ta med utstyret du
mener du bør få plass til når du drar til
sportsbutikken. Da kan du undersøke plassen i forskjellige sekker av ulik størrelse. En
størrelse på 30-35 liter er et godt utgangspunkt om du ikke har spesielle behov. Dagstursekker på over 40 liter kan til nød brukes
på overnattingsturer sommerstid, dersom du
er minimalist når det gjelder resten av utstyret.

Tilgjengelighet
En ting er at du skal ha plass til utstyret du
trenger. Et annet aspekt er at det skal gå an å
få tak i det – helst uten å endevende alt innholdet i sekken. Dersom sekken har få og
store rom med små åpninger kan dette bli
problematisk. Det vil så klart variere med
bruksområdet hvor viktig denne egenskapen
er. En naturfotograf eller fluefisker vi naturlig nok ha større behov for lett tilgang til sekken enn en birkebeinerdeltager. Generelt sett
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gere utnyttelse av totalvolumet enn en modell med få og store rom. Det er dessuten
viktig å sjekke at det mest omfangsrike av utstyret du skal ha med går inn gjennom åpningen på sekken.
Vi er imidlertid skeptiske til ryggsekker
med glidelås som åpnes rundt hele hovedrommet. Vi har opplevd at slike glidelåser
åpner seg mens sekken er på ryggen, med det
resultat at innholdet spres for alle vinder. En
del nyere sekker har tilsvarende glidelåsåpning inn mot ryggen. Det gir svært god tilgjengelighet, samtidig som muligheten for
uønsket åpning fjernes. Dersom du driver
med klatring, og skal heise sekken, er imidlertid muligheten for uønsket åpning av hovedrommet fortsatt der. Glidelåser har dessverre også en tendens til å svikte når det passer som dårligst. Sekken bør derfor ideelt sett
være konstruert slik at den holder på innholdet – selv med ødelagt glidelås. Bruker du
sekken mye om vinteren, vil det tryggeste
være å satse på en modell med god gammeldags snorlås.

Tekniske løsninger
Dagstursekker finnes i spesialiserte utgaver
for svært mange aktiviteter. Enten du er klatrer, fotograf, fluefisker eller jeger finnes det
sekker som, i alle fall i navnet, er spesialuviklet for ditt bruksområde. Tenk nok en gang
nøye gjennom hva du trenger. For fiskeren
eller fotografen kan det være greit å ha flere
små og lett tilgjengelige lommer. Fotografen
kan også ha bruk for en mulighet til å feste
fotostativet på sekken. Går du toppturer vinterstid trengs feste for isøksa samt ski, staver
og eventuelt snowboard. Det vil også være
viktig at detaljene på sekken er enkle å betjene med votter på. Prøv gjerne også dette i
butikken, om du er i tvil.
For skiløperen er det viktig å ha god bevegelighet for armene bakover langs siden av
kroppen, noe som gjør store sidelommer lite
hensiktsmessig. Har sekken kraftige reimer
og hoftebelte med løkke for feste av utstyr,
kan du klipse på pulken her, så slipper du å
ha pulkselen under sekken. For jegeren er det
viktig at skulderreimene ikke er for tykke, og
at de er holdt ganske rene for detaljer, slik at
geværet ligger godt mot skuldra. Det vil også
være et poeng at det ikke er alt for mange utvendige detaljer på sekken, som henger seg
fast i busk og kratt.

Opplegg for drikkesystem er også noe det
fokuseres en del på. Det betyr vanligvis at det
er et hull et sted, hvor du kan føre ut en
slange. Det er fullt mulig å føre denne slangen ut gjennom en liten åpning i glidelåsen
også – så ikke la dette telle alt når du velger
sekk.
Jo mer ekstrautstyr, polstringer og justeringer sekken har, jo høyere blir naturlig nok
vekta. Det er derfor god grunn til å se nøye
på hva du faktisk trenger av funksjoner og
utstyr ettersom du betaler for det – både
økonomisk og i form av økt vekt.

Bærekomfor t
Bærekomforten er så klart en svært viktig
egenskap, og her er det store forskjeller
mellom de ulike modellene. Selv om dagstursekkene er små, kan de bli ganske tunge om
de fylles med tau og klatreutstyr, fotoutstyr
eller ammunisjon og fangst fra jaktturen.
Skal du bære tungt bør sekken ha godt avstivet rygg, skikkelig polstrede skulderreimer og
et hoftebelte som sitter godt. For bruk på ski,
sykkel og ved andre actionpregede aktiviteter
er det viktig at sekken sitter godt på ryggen.
Dette fordrer også at sekken har godt med
justeringsmuligheter. Det er dessverre vanskelig å prøve bæresystemet på en fullgod
måte i butikken, og siden folk har ulik anatomi er det ikke nødvendigvis noen automatikk i at det som passer for andre passer for
deg. Dette er en god grunn til å lese tester av
dagstursekker med en god dose sunn skepsis.
Sørg i det minste for at du prøver sekken
med vekt i butikken. Dersom du har venner
som allerede har kjøpt sekken du lurer på å
investere i kan du kanskje låne den en helg?
Det viser seg ellers at utvalget av aktuelle
dagstursekker skrumper inn betydelig dersom du er en del lengre enn gjennomsnittet.
Hoftebeltet skal ligge på hoftekammen, ikke
langt oppe på magen. For en av våre testpersoner (194 cm) var flere av sekkene vi prøvde
uaktuelle av denne grunnen. Uten muligheter til å justere rygglengden på sekken kan
det også være vanskelig for flere personer å
dele sekk. Etter som kroppslengden er en så
viktig parameter ved valg av sekk synes vi det
er svakt at kun Bergans opplyser på sine nettsider om hvilke personlengder sekkene passer
for.
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Bergans Backcountry Guide
Hovedrommet på denne sekken har glidelåsåpning i
toppen, akkurat stor nok til det meste. I tillegg har du
tilgang til hovedrommet i sekken via ryggen. Det går
glidelås rundt ryggstykket, som kan felles ut. Dette gir
svært god tilgang til utstyret i sekken og mulighet
for å få på plass omfangsrikt utstyr. I tillegg har
sekken en rommelig, utvendig glidelåslomme,
stretchlommer i sidene og en liten glidelåslomme i hovedrommet. Alt i alt er det
latterlig mye plass i denne sekken, sett i
forhold til et volum på kun 32 liter. Det
er også svært gode muligheter for å
feste utstyr på utsiden av sekken.
Isøksfestet er faktisk det best egnede festepunktet for fotostativ vi
noen gang har sett – dedikerte
fotosekker inkludert. Hempene på
hoftebeltet er neppe beregnet som festepunkt
for pulkdrag, men vi har i alle fall brukt de som det –
med stort hell. Sekken er god å bære, selv når den er tung, og den
passer godt på ryggen til både korte og lange personer.
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Norrøna Fjellsport Integral 35
Denne sekken har lite fancy løsninger og fiksfakseri. Mesteparten av volumet er lokalisert i hovedrommet, noe som gir en følelse av svært god
plass. Lokket har tre små rom, hvorav et kan erstatte kartmappa. Lokket er justerbart i høyden.
Sekken har en romslig snoråpning i toppen,
og hovedrommet kan i tillegg åpnes via en
smal glidelåsluke i ryggen. Spadelomma på
ryggen blir helt sammenklemt når hovedrommet er fullt, og kunne godt vært laget som belglomme. Ryggen er godt avstivet mens skulderstropper og hoftebelte har bra polstring. Sekken har
god bærekomfort, kanskje
uten å være det beste valget
for de mest actionfyllte aktivitetene. Sekken har feste
for ski og to isøkser. Skulle
man sette fingeren på noe, så må det bli
den relativt høye vekta.

Bergans Backcountry Guide

Norrøna Fjellsport Integral 35

Volum: 32 liter
Pris: 800,Vekt: 1,5 kg

Volum: 35 liter
Pris: 899,Vekt: 2,15 kg

Produsent: Bergans Fritid AS
Mer info: www.bergans.no

Bergans Sport Alpin
Dette er en ganske enkel og rett-fram konstruksjon. Sekken har et stort hovedrom
med justerbar størrelse, spadelomme på
ryggen, små nettinglommer på siden og en
svært romslig lokklomme. Det er festemuligheter for isøkser, samt på siden av
sekken. Isøksfestene er litt trange og
plundrete i bruk. Ryggen er godt avstivet i
lengderening men ganske myk sideveis.
Skulderreimer og hoftebelte er godt polstret, og det er lite å si på bærekomforten. Sekken er imidlertid ikke egnet for
lange personer.

Bergans Sport Alpin
Volum: 40 liter
Pris: 900,Vekt: 1,3 kg
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Produsent: Norrøna Sport AS
Mer info: www.norrona.no

Helsport Hugin 35
Dette er en helt ny modell som kommer
på markedet over jul. Her har Helsport
kuttet bort alt som er overflødig og lagd
en enkel og grei sekk. Sekken har et stort
hovedrom med snorlukking og to glidelåslommer i lokket, hvor den ene har passelig størrelse for lommebok. GPS eller
mobiltelefon får plass i ei lomme på hoftebeltet. Festemulighetene for utstyr på
utsiden av sekken er få og svært
enkle, kanskje i enkleste laget om
du ofte har behov for å bære ski
og isøks. Bæresystemet er riktig
polstret, og sekken er god å bære. Ryggen er til en viss grad avstivet.

Helsport Hugin 35
Produsent: Bergans Fritid AS
Mer info: www.bergans.no

Volum: 35 liter
Pris: 899,Vekt: 1,1 kg
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Ferrino T-Sky 45

Norrøna Fusion 35

Denne sekken er veldig lett i forhold til volumet. Det er den største blant sekkene vi
har prøvd, samtidig som den er blant de
letteste. Grunnen er at den er lagd i
svært tynn ripstop-nylon, mens de mest
utsatte punktene er belagt med kraftig
Cordura. Sekken er svært god å bære og
sitter meget godt på ryggen, også for
lange personer. Den er godt avstivet i
ryggen, og både rygg og reimer er
godt polstret. Hoftebeltet kan fjernes
om vekt teller alt. Sekken har et
stort hovedrom med snorlås, en lokklomme med
innvendig nettinglomme
samt enkle og svært funksjonelle
utvendige fester for ski og to isøkser. Sekken har også en utfellbar nettinglomme for hjelm. Sekken er imidlertid den klart dyreste av de vi
har prøvd.

Ferrino T-Sky 45
Volum: 45 liter
Pris: 1.499,Vekt: 1,25 kg

Denne er svært komfortabel å bære og sitter
godt på ryggen. Den er slik sett godt egnet for tøffere aktiviteter. Rent teknisk er sekken ganske enkel bortsett
fra et ganske voldsomt festesystem
for snowboard. Den har to små sidelommer nede ved hoftebeltet
samt feste for isøks og det nevnte
snowboardet. I hovedrommet er
det egen PC-lomme, om man skulle føle behov for det. Det største
ankepunktet mot sekken er
en ganske trang glidelåsåpning i toppen av hovedrommet, som gjør det
kronglete å få på plass
store ting og få tak i det
du har i sekken.

Norrøna Fusion 35
Importør: Din Sport AS
Mer info:www.din-sport.no

Volum: 35 liter
Pris: 799,Vekt: 1,64 kg

Produsent: Norrøna Sport AS
Mer info: www.norrona.no

Lundhags Dovre 30
Denne sekken har et hovedrom som
kan deles i to med en snorlås. Vi er
ikke sikker på om vi synes en slik deling har så mye for seg på en så liten
sekk, og selv i åpen tilstand kan snorlåsen være litt til hinder. Sekken har
ellers to små sidelommer, som likevel
er store nok til å være litt i veien når
man går på ski. Ellers finnes både utvendig og innvendig lokklomme med
glidelåslukking. Sekken har festepunkt
for ei isøks og ski. I tillegg finnes
strikkfester på toppen av lokket og
reimer nederst på ryggen. I en egen

lomme nederst på sekken finnes det
integrerte regntrekket. Bærekomforten har vært grei, men denne sekken
har svært kort rygg og er helt uegnet
for personer noe særlig over 190.
Hoftebeltet er kun en enkel reim, og
ryggen er i liten grad avstivet. Derfor
er ikke dette først og fremst en sekk
for tunge bører og mye action. Som
markasekk duger den derimot i massevis.

Lundhags Dovre 30
Produsent: Helsport AS
Mer info: www.helsport.no

Volum: 30 liter
Pris: 749,Vekt: 1,25 kg

Importør: Nordic-Lutra AS
Mer info: www.nordic-lutra.no
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