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Salewa Zodiac II

Telt for ensomme ulver

Det er flere grunner til å dra alene på
tur. Av og til ønsker man å nyte en dag
eller to i stillhet og eget selskap. Andre ganger er det umulig å oppspore
turfølge. Uansett er det greit å slippe
å bære med mer telt enn nødvendig.
Friluftsliv har testet et variert utvalg av enmannstelt under alle
årstider, med hovedvekt på bruk i snøfrie forhold. To av teltene
i testen er klassifisert som 1-2-mannstelt, og har derfor også
blitt prøvd med to personer. Teltene har blitt brukt til alt fra
enkeltovernattinger til turer på flere uker. Samlet har de fleste
teltene blitt brukt mellom 10 og 30 dager. Det er nok til å få
god oversikt over funksjonalitet og løsninger, men i minste laget til å si noe bastant om slitestyrke, som derfor ikke er vurdert.

Metoder
Testen er basert på bruk av teltene i felt. Vekt og mål som er
angitt i testen er registrert av oss. Det er altså ikke mål og vekt
som er oppgitt av produsent. Spesielt når det gjelder de oppgit32 F r i l u f t s l i v h ø s t 2 0 0 6

te målene vil det alltid være en viss usikkerhet utfra hvordan
teltet er slått opp og hvorvidt duken er varm, kald eller fuktig.
Det kan også være variasjoner mellom ulike eksemplarer av
samme teltmodell.

Pass på vekta...
Først og fremst er enmannsteltet et redskap for å spare vekt når
du er alene på tur. Forskjellen i vekt mellom mange av modellene kan virke ubetydelig, men skal man først spare vekt må
man gå ut fra at hvert gram teller. Det er lett å tenke at vektforskjellen mellom det letteste og de litt tyngre enmannsteltene
er ubetydelig. Har man først passert en og en halv kilo medfører det ikke mange ekstra gram å ta steget til et lett tomannstelt, og dermed få mye mer plass. Plutselig har en endt opp
med noe som er en kilo tyngre enn det en startet med. For
mange er det helt greit, men er du på gramjakt er teltet en av
postene hvor det er enklest å spare mye vekt.
For den som ikke er like fokusert på hvert gram er et lett tomannstelt et alternativ som både gir mer plass, og muligheten
for å ta med en kompis fra tid til annen. Friluftsliv har tidligere
testet lette tomannstelt. Testen kan leses i pdf-format på
www.friluftsliv.no.

Dine behov
Når du leser testen er det viktig å ha dine egne behov i bakhodet. Hvor mye er du på tur alene, og hvor lenge om gangen? Er
du kun på solotur om sommeren, eller skal teltet takle høst- og
kanskje også vinterforhold? Er det viktig for deg å kunne lage
mat og fyre primus inne, og i hvor stor grad er komfort og
plass viktig for deg? Det er spørsmål du bør tenke gjennom.
Telt med selvbærende konstruksjon er mye mindre avhengige av godt bardunfeste. I rolig vær kan de stå helt uten plugger
og barduner, så lenge du ligger inne i teltet. Er du havpadler og
skal overnatte på glattskurte øyer og holmer er det noe å ta
hensyn til.
Vi har gjort oss opp noen meninger om hvilke av teltene i
testen vi mener passer til forskjellige former for bruk, men det
tar vi etter vi har gått gjennom de enkelte modellene.

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

Produsenten benevner dette som et firesesongers telt med plass til
1-2 personer. Zodiac er konstruert som et tunneltelt med mindre
stangbue i fotenden enn i hodeenden. Yttertelt og innertelt kan
monteres sammen, og reises greit i én operasjon.Ytterteltet er plassert på langsiden av teltet. Det er knapt plass til to små liggeunderlag i innerteltet, så velger man å bruke dette som et tomannstelt blir
det trangt. For én person er det derimot god plass.
Det vanligste er å slå opp telt av denne typen med den laveste buen
mot vinden. Det er ikke lurt med Zodiac II. For det første er det en
stor glippe mellom bunnen av ytterteltet og bakken. Glippen er spesielt stor i den laveste enden av teltet – anslagsvis 10-15 cm. Her
kommer vinden inn. Dette gjør det surt og kaldt inne, samtidig som
vinden får veldig godt tak i hele teltet når det blåser. Glidelåsen i ytterteltet åpnes fra den laveste enden, slik at vinden vil komme susende inn i teltet om denne er satt opp mot vinden. I tillegg er det
upraktisk å måtte bøye seg ned i fotenden for å få åpnet teltet. Alt i
alt gjør dette at man må sette opp teltet med den høyeste enden
mot vinden, noe som reduserer vindstabiliteten. Sammen med den
nevnte glippa mellom yttertelt og bakke, gjør dette at vi er kritiske
til teltet i sterk vind. Alt i alt ser vi ikke på dette teltet som et firesesongers telt.
Salewa Zodiac II er en konstruksjon som etter vårt syn trenger
noen endringer. Først og fremst må ytterteltet slutte tettere langs
bakken, og glidelåsen på ytterteltet bør åpnes fra den høyeste enden. Slik modellen er i dag finnes det andre enmanns tunneltelt som
er betydelig bedre. Teltet kommer i en praktisk og stor nok oppbevaringspose med rom for plugger og stenger.

Salewa Zodiac II
Antall bruksdøgn: ca 15
Vekt: 1.824 g
Takhøyde innertelt: 104
Lengde innertelt: 215
Bredde innertelt:
H: 85 M:107 F:70

Maks lengde: 270
Maks bredde: 165
Minimum antall plugger: 4-5
Pris: 2.299,Importør: Atello AS
Mer info: www.atello.no

Positivt:

Negativt:

+ God plass innvendig for én
person
+ Prisgunstig

- Glippe mellom yttertelt og
bakke
- Må settes opp med høyeste
ende mot vinden
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Bergans Cho Oyu

MSR Microzoid er rimelig. Det er også testens letteste telt og tar liten plass nedpakket. Teltet er greit å sette opp. Innerteltet spennes
opp med stengene, og ytterteltet klipses på etterpå. Innerteltet blir
derfor vått om det regner når du setter opp teltet, men samtidig får
du muligheten til å klipse bort ytterteltet og sove i bare innerteltet
på steikvarme sommermorgener.
Teltet er svært lite. Det er ikke skikkelig plass til en stor ryggsekk i
ytterteltet, og i innerteltet er det bare en ting du kan gjøre; ligge i ro.
Teltet er så lite at det er svært plundrete å kle av og på seg inne. Primusbruk inne kan du like godt glemme med en gang. I et så lite telt
kommer en mye borti teltduken, så når den blir våt blir den som bor
i teltet våt samtidig. Det hjelper heller ikke at innerteltet er noe salrygget.Vindstabiliteten er god, på grunn av den svært lave profilen, og
det er stort sett pluggfestet som er begrensende faktor i forhold til
vind. Etter som det er relativt få plugger blir belastningen ganske stor
på hver enkelt.
Den begrensede plassen gjør dette til et telt for spesialiserte formål.
For den som ikke ønsker å bruke alt for mye penger på enmannsteltet, og som stort sett drar på helgeturer når det er meldt godvær er
MSR Microzoid en aktuell kandidat. Til lange turer blir det rett og
slett for trangt, og en ukes fjelltur i pissregn med dette teltet som
nattely er ikke noe som frister. Teltet kan også være et alternativ til
fjellduken, for eksempel for jegere. Til jaktbruk er imidlertid fjellduken mer fleksibel, blant annet ved postering. Du sparer et par hundre
gram i sekken på å velge MSR Microzoid. Om det er verd det er det
bare du som kan avgjøre.

MSR Microzoid

Dette teltet er først og fremst lagd som ekspedisjonstelt for vinterturer og høye fjell, og skiller seg markant ut fra de andre modellene
i testen. Cho Oyu er et enduks, selvbærende, kuppeltelt lagd i Dermizax. Teltet har to kryssende stenger. Vi har sjelden eller aldri
prøvd et telt som har vært så enkelt å sette opp alene i sterk vind.
Med stormmatter og rikelig med barduner står det som en påle i
kraftig vind. Stormmattene gjør også at teltet er lett og sikre med
stein på glatte svaberg, sommerstid – når pluggfestet er dårlig.
Bergans markedsfører Cho Oyu som et 1-2 manns telt. Det er plass
til to underlag inne i teltet, men det er ikke bagasjeplass til to. En
person har god plass til både seg selv og bagasje, men siden det ikke
er noe yttertelt må våte klær og sure sko bli med inn i oppholdsrommet. Teltduken har en ruglete innerside som gjør at rim og fukt
ikke ramler ned. Kondensen forsvinner fort gjennom den pustende
duken og to takventiler når man fyrer opp primusen inne, noe takhøyden fint tillater.
At dette er et godt vintertelt var ikke overraskende, men vi ble positivt overrasket over hvor godt det dugde som sommertelt. Den
pustende duken fungerer fint, og selv i regnvær blir det lite kondens
inne. Duken er også såpass tjukk at den i stor grad stopper solstrålene. Dermed blir det relativ mørkt og svalt å sove, selv i lyse og
korte arktiske sommernetter.
I dette selskapet er Bergans Cho Oyu et tungt telt – over en kilo
tyngre enn de letteste i testen. Det må du bokstavelig talt veie opp
mot fordelen du får i form av et selvstående telt, med plass til to
personer og som duger like godt vinter som sommer.

Bergans Cho Oyu
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Helsport Ringstind I

Helsport Ringstind er et tunneltelt med bare én stangbue. I fotenden
spenner plugger og barduner opp en liten, loddrett vegg. Inngang og
fortelt er plassert på den ene langsiden. Konstruksjonen fungerer
svært godt. Innertelt og yttertelt kan monteres sammen, og den enslige stangen skal tres i en romslig stangkanal som ligger på utsiden av
ytterteltet. Dette gjør derfor teltet enkelt og raskt å sette opp. Konstruksjonen er stabil, men med kun én stangbue er det litt begrenset
hva teltet tåler av vind, og ikke minst 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. En ulempe er at
konstruksjonen krever ganske mange plugger og godt pluggfeste
over et stort området for å stå støtt og riktig.
Teltet har den største takhøyden i testen, og generelt god plass i
innerteltet. Forteltet rommer mye bagasje, og bør være tilstrekkelig
for de fleste. Erfarne primusbrukere vil kunne fyre og lage mat i ytterteltet. En takventil og en justerbar ventil på bakkenivå i fotenden
sørger for tilstrekkelig ventilasjon for sommerbruk, men når snø tetter langs ytterduken kan det bli ganske fuktig inne. Myggnetting i takventil kan ikke åpnes, og denne kan derfor ise til ved bruk i vinterforhold.Ytterduken slutter tett mot bakken og holder vinden ute.
Alt i alt er dette et solid kvalitetsprodukt, som for ordens skyld også
finnes i tomanns versjon.

Helsport Ringstind I

Maks lengde: 250
Maks bredde: 155
Minimum antall plugger: 3
Pris: 2.599,Importør:Vertikal AS
Mer info: www.vertikal.no

Antall bruksdøgn: Ca 20
Vekt: 2.540 g
Takhøyde innertelt: 101
Lengde innertelt: 218
Bredde innertelt: 119
Maks lengde: 218

Maks bredde: 119
Minimum antal plugger:
Selvbærende
Pris: 3.500,Produsent: Bergans Fritid AS
Mer info: www.bergans.no

Antall bruksdøgn: Ca 20
Vekt: 1.542 g
Takhøyde innertelt: 108
Lengde innertelt: 258
Bredde innertelt:
H: 70 M: 102 F:60

Maks lengde: 288
Maks bredde: 169
Minimum antall plugger: 6
Pris: 3.589,Produsent: Helsport AS
Mer info: www.helsport.no

Positivt:

Negativt:

Positivt:

Negativt:

Positivt:

Negativt:

+ Lite og lett
+ Rimelig

-

+ Testens eneste reelle
helårstelt
+ Svært vindstabilt
+ Svalt og mørkt, sommerstid
+ Svært enkelt å sette opp

- Tungt i dette selskapet

+
+
+
+

- Ikke et vintertelt
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Svært god takhøyde
Enkelt å sette opp
Generelt god plass
Lav vekt

Hilleberg Akto

Hilleberg Akto og Helsport Ringstind er konstruksjoner som har
mye til felles. Akto har også én stangbue. Denne er plassert på midten.Teltet er symmetrisk om buen, med en liten, loddrett vegg i hver
ende – spent opp av tynne og stive spiler. Med kun én stang og utenpåliggende stangkanal er teltet lett å sette opp, men trenger godt
pluggfeste over et relativt stort område for å stå skikkelig. Når teltet først er satt opp er det vindstabilt, og ytterduken ligger klistret
til marka.
Akto har en takventil og en ventil i hver kortende. Alle ventilene
stenges og åpnes med glidelås.Ventilasjonen har stort sett vært tilstrekkelig, bortsett fra i svært kjølig og fuktig høstvær, hvor det har
blitt en del kondens. Når en kraftig sovepose brukes kan det være et
problem at man blokkerer ventilen i fotenden. Det er god plass inne
i teltet, som riktig nok er litt lavere enn Helsport Ringstind.
En fin detalj er det ekstra stangleddet, som ligger i et eget rom i
stangposen, og derfor ikke så lett blir borte. Hilleberg Akto er alt i
alt et svært godt alternativ om du skal ha et enmannstelt til bruk i
den snøfrie delen av året. Siden myggnettingen i takventilen kan åpnes er Akto noe bedre egnet enn Ringstind for vinterbruk. Det største problemet vinterstid er knyttet til store flater med teltduk og
kun en teltstang. Dette gjør at duken lett presses ned av kraftig vind,
og ikke minst av snø.

Hilleberg Akto

Antall bruksdøgn: Ca 10
Vekt: 1.344 g
Takhøyde innertelt: 70
Lengde innertelt: 250
Bredde innertelt:
H: 0 M: 95 F: 75

Lav takhøyde
Dårlig bagasjeplass
Svært trangt
Svai i innertelt

T E L T

Antall bruksdøgn: Ca 30
Vekt: 1.525 g
Takhøyde innertelt: 94
Lengde innertelt: 228
Bredde innertelt:
H: 64 M: 103 F: 64
Maks lengde: 218

Maks bredde: 119
Minimum antall plugger: 8
Pris: 3.580,Produsent:
Hilleberg The Tentmaker AB
Mer info: www.hilleberg.se

Positivt:

Negativt:

+ God plass
+ Lett å sette opp
+ Vindstabilt
+ Lav vekt

- Klare begrensinger
som vintertelt
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Bergans Cho Oyu er testens eneste fullgode alternativ for vinterbruk.

Hva velger du?
Hvilket telt en bør velge avgjøres av flere
faktorer. Teltets egenskaper må hele tiden vurderes mot ditt eget bruksområde.
Økonomien vil for mange også være en
viktig faktor. I så fall er det kanskje for
spesialisert å kjøpet et enmannstelt i utgangspunktet. Dette er tross alt telt med
et svært begrenset bruksområde.
I testutvalget er det tre telt som skiller
seg ut, men som har litt ulike bruksområder. Er du mye alene på vintertur er
Bergans Cho Oyu det eneste teltet i testen som er skikkelig egnet. Vinteregenskapene betaler du for i form av en kilo
36 F r i l u f t s l i v h ø s t 2 0 0 6

ekstra vekt. Samtidig får du et sommertelt med grei plass til to mann.
Om du primært er ute etter et lett
sommertelt og prisen er av liten betydning, står valget i realiteten mellom Helsport Ringstind I og Hilleberg Akto.
Disse teltene er svært like, både i konstruksjon, vekt og pris. Ulikhetene er at
Helsport sin modell har noe ekstra takhøyde og lengde, mens Hilleberg Akto
er en del bredere. Akto har også mulighet for å åpne myggnettingen i takventilen med glidelås. En liten, men svært
viktig detalj ved eventuell vinterbruk.

Det vil være smak og behag som styrer
hvilken av disse to modellene som passer
best for den enkelte. Uansett hvilket av
de to du velger får du et svært solid produkt.
Velger du i stedet MSR Microzoid må
det være fordi en prisreduksjon på en tusenlapp og en vektreduksjon på to hundre gram i ditt tilfelle rettferdiggjør en
kraftig reduksjon i komfort.
Te k s t o g t e s t : R e d a k s j o n e n
F o t o : R a n d u l f Va l l e

