
2008 kan vi sannsynligvis se tilbake
på som hodelyktrevolusjonens år. LED
lyktene kommer nå for fullt, og de
lyser mye og lenge. Det er på tide å
lære seg å blende ned når du møter
andre turgåere. 

Av Tord Bern Hansen

Vi har testet 18 forskjellige LED-lykter, i
tre prisklasser. Det har vært en forutset-
ning at lyktene skal kunne brukes til lø-
ping og langrenn. Flere av lyktene kan
også brukes til sykling. 

Et tilbakeblikk
En vinterdag for snaut 15 år siden hadde
jeg akkurat hentet min nye halogenlykt
med 10 og 20 watts pærer på Posten. Et
9 Ah timers NiCd batteri ga lys i 4 timer
på laveste effekt og 2 timer på høyeste.
Selv om hodebøylen minnet om et mildt
toturinstrument og batteriet på 1,5 kg ga
lett slagside om batterivesten hang
skeivt, var opplevelsen ved å ha med seg

sin egen lysløype hvor som helst på ski,
helt rå. Husket jeg å sette batteriet på la-
ding i tide, fikk det sine 15 timer, og var
klart for ny økt neste dag. 

For noen år tilbake fikk vi barn, og tre-
ningsøktene på sykkel ble lagt på kvelden
etter mørkets frembrudd. Jeg har alltid
vært glad i stisykling, men på høsten ble
det mye grussykling da jeg ikke hadde en
skikkelig sykkellykt. Sti var definitivt
morsommere enn grus, så her var det
bare å bygge om orienteringslykten slik
at den passet på hjelmen. Halogenlyset
som hadde vært så fabelaktig på vinter-
kveldene ble imidlertid slukt av det mør-
ke og fuktige høstværet. Selv stier som
var kjente og forholdsvis enkle på dagtid
ble nærmest uoverkommelige. Da var det
bare å trekke tilbake på grusen igjen inn-
til snøen falt. 

Så var det noen som begynte å snakke
om HID (High Density Charge). Det
skulle lyse utrolig bra. Som stisykkelen-
tusiast var det bare å slanke lommeboken
for å få seg en slik lykt. Prisen var jo som
4 skikkelige orienteringslykter, men så

fikk den tilgjengjeld min kjære gamle ha-
logenlykt til å virke som en parafinlykt.
Med NiMh batteri, var også batterivekten
halvert i forhold til hva tilfelle var på min
første halogenlykt. Med HID-lykten på
styret og o-lykten på hjelmen ble det
morsomt å sykle sti på mørke høstkvel-
der. 

Forrige sesong kom Lupine og noen få
andre fabrikanter med LED lykter (Light
Emitting Diode). LED er mer robust mot
slag og tenning/slukking enn HID. I til-
legg gir LED vel så mye og lengre lystid
enn HID med tilsvarende batterikapa-
sitet. 

Nå i høst har alle lyktprodusentene som
ønsker å være med videre kommet på ba-
nen med LED. Samtidig går flere over til
batterier med Li-ion-teknologi. Det betyr
nok engang mindre batterier med lavere
vekt.

Det er fascinerende å oppleve så sterke
lykter på skogsbilveier og stier høst og
vinter. Husk imidlertid på at de du møter
nødvendigvis ikke deler fascinasjonen
hvis du ødelegger nattsynet deres. 
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www.volkswagen.no

Drivstofforbruk variert kjøring 0,45 – 0,71 l/mil. CO2-utslipp 119 -166 g/km. 

Når du kjører bil blir du utsatt for uendelig mange inntrykk som du løpende må  forholde deg 
til. Setter du deg inn i en ny Golf, kan du imidlertid i større grad konsentrere deg om  kjøringen 
takket være nye, innovative systemer som hjelper deg underveis.  Som for eksempel adaptivt 
understell som du kan få som tilleggsutstyr og som justerer understellet og  støtdemperne på et 
millisekund avhengig av veiens tilstand og  kjøresituasjonen. Eller parkerings assistenten som 
lukeparkerer bilen så å si uten hjelp fra deg. Og takket være  bakkestartassistenten vil  bakkestart 
ikke lenger være en utfordring.

Nye Volkswagen Golf. Født med erfaring.

Fremtidens løsninger inkludert 

34 år gammel bil til salgs. 
Perfekt stand.
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Høy prisklasse

Merke Light & Motion Seca 700 Race Lupine Tesla X Lupine Wilma X Mila Nova Mila PLSD 100 NightRider TriNewt Petzl Ultra Accu 4 Silva Alpha Intelligent light

Pris-klasse Høy Høy Høy Høy Høy Høy Høy Høy

Nettadresse produsent www.bikelights.com www.lupine.de www.lupine.de www.mila.se www.mila.se www.niterider.com www.petzl.com www.silva.se

Nettadresse importør www.multitema.no www.botolfsen.no www.botolfsen.no www.sportimport-as.no www.sportimport-as.no www.trollsport.com www.trygvealm.no www.silvanorge.no

Pris 4999
Hodebånd 299

3 700 5 750 5900
Styrefeste 300
Hjelmbånd 500

3400
Styrefeste 300
Hjelmbånd 500

3 500 3 998 4 449

Lysstyrke (oppgitt) 700 700 920 2000 300 486 350 540

Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion NiMh NiMh Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Lystid på max 3,5 4,0 4,0 2
+ 30 min på halv styrke

2,5 3,5 3,3 3,0

Ladetid 2,5 5,0 5,0 5,0 9,0 4,0 4,0

Vekt lykthode 120 86 106 170 70 204 124 116

Vekt batteri 348 220 310 598 598 322 270 292

Lys

Batteri

Utstyr/-funksjon

Løp X X X X X X X

Ski X X X X X X X

Sykkel, styre X X X x x X X

Sykkel.  Hjelm X X X x x X X

Hvorfor Meget bra lys med meget lang
rekkevidde og spredning. Flere lys-
styrker og blink. Meget lang lystid
og svært kort ladetid.
Svært godt egnet til sykling med
godt styre-, hjelm- og batterifes-
te.Enkelt å bytte mellom bruksom-
rådeneFinnes også rimeligere
utgaver med litt svakere lys. 
Nytt hodebånd kommer neste
sesong.

Svært bra lys med meget
lang rekkevidde og veldig
bra spredning. Flere lysstyr-
ker og blink. Lang lystid og
kort ladetid. Svært godt
egnet til langrenn, løp og
sykling med meget godt
hodebånd, styre-, hjelm- og
batterifeste. Enkelt å bytte
mellom bruksområdene

Meget bra lys, med tes-
tens største rekkevidde.
Flere lysstyrker og blink
Lang lystid og kort lade-
tid. Svært godt egnet til
langrenn, løp og sykling
med meget godt hode-
bånd, styre-, hjelm- og
batterifeste. Enkelt å
bytte mellom bruksom-
rådene.

Svært bra lys, med meget
lang rekkevidde og med
testens beste spredning
God batterisele kan kjøpes
som ekstrautstyr (450 kr)

Meget god lysstyrke og
spredning
Varer utrolig lenge på kun
diodelys
God batterisele kan kjø-
pes som ekstrautstyr
(450 kr)

Godt lys med meget bra
spredning
Meget lang lystid og
kort ladetid
Solid lykt med meget
godt styre- og hjelmfes-
te
God pris

Meget bra lys med god
rekkevidde og meget bra
spredning. Flere lysstyrker
og testens beste bryter.
Meget lang lystid. Godt
design og meget solid
utførelse.  Finnes i rimeli-
gere utgaver med mindre
batteri

Meget bra lys, med lang rek-
kevidde og veldig bra spred-
ning
Flere lysstyrker. Lang lystid og
kort ladetid. Svært godt egnet
til alle idretter med godt
hodebånd, styre-, hjelm- og
batterifeste. Enkelt å bytte
mellom bruksområdene. Fin-
nes i rimeligere utgaver uten
hjelm- og styrefeste og med
mindre batteri

Hvorfor ikke Kostbar
Enkelte kan oppleve at de ikke får
innstilt lyset til å kaste langt nok
frem ved bruk av hodebånd

Svært kostbar
Litt liten spredning på
lyset

Svært kostbar
Kun to lysstyrker
Litt tungt lyktehode
Må kjøpe skjøteledning
(100 kr) hvis du skal ha
batteriet i baklomme eller
rompetaske
Større og tyngre batteri
enn konkurrentene
(NiMh). Bytte mellom
hodebånd og styrefeste
krever verktøy. Passer ikke
oversized styre

Større og tyngre batteri
enn konkurrentene
(NiMh) og lang ladetid.
Må kjøpe skjøteledning
(100 kr) hvis du skal ha
batteriet i baklomme
eller rompetaske
Bytte mellom hodebånd
og styrefeste krever verk-
tøy
Passer ikke oversized sty-
re

Litt tungt lyktehode for
løp og langrenn

Kommer først med feste
for styre og hjelm fra 2010

Kostbar

Dom Testvinner høy prisklasse Mest lys

Kriteriene
Alle lyktene er vurdert ut fra hovedkriteriene lys, batteri og
utstyr/funksjonalitet. Vi har ikke tatt med pris i vektleggingen,
da hver enkelt kjøper må vurdere ytelsen i forhold til behov og
hva de kan/vil legge i en hodelykt.
Figuren nedenfor viser detaljerte kriterier vi vurderer lyktene
etter, og hvordan disse vektlegges i forhold til hverandre. Krite-
riene er satt for å kunne kåre den beste allroundlykten. Er du
på utkikk etter den beste lykten kun til langrenn, nattoriente-
ring eller stisykling, vil du nok muligens vektlegge annerledes.

Lys
Vi kjøper jo hodelykten for å få lys, og det er dette kriteriet vi
legger mest vekt på. Mye lys som lyser langt og har stor
spredning gir høy score. Vi belønner også hvitt og godt lys
høyere enn lys med gul- eller blåskjær. Variasjon i lysstyrke og
mulighet for blink belønnes også. Blink er godt å ha om du blir
skadet og det settes i gang søk.

Batteri og lader
På de rimeligste lyktene med lav lysstyrke er ofte vanlige bat-
terier det beste. Grunnen er at disse taper seg lite ved lagring,
de gir bedre lys enn oppladbare, og brukstiden på full styrke er
omkring 10 timer, noe som gjør kostnaden forholdsvis lav. 
På kraftigere lykter er oppladbare batterier en forutsetning. De
siste årene har det skjedd mye på dette området. Den første
tiden var det NiCd oppladbare batterier. Deretter ble NiMh den
vanligste batteritypen. Disse var lettere og mindre med de
samme ytelsene som NiCd. De siste årene har Li-Ion batterier
kommet på markedet med enda bedre ytelser. De har enda litt
mindre volum og lavere vekt enn NiMh. 
En god batteriløsning gir lystid på max i over tre timer, er liten
og lett, samt lades fullt opp på noen timer. 

Utstyr og funksjonalitet
En god allroundlykt bør kunne brukes til langrenn, løping og
sykling. For sykkelbruk bør det være både feste til hjelm og
styre. 
For løping og langrenn er det viktig at hodebåndet sitter godt
på, at det er enkelt å justere og at det har føringer for ledning-
er. Lyktehodet bør heller ikke være for tungt, det bør sitte nær-
mest mulig hodet slik at det ikke vipper under løping og sta-
king på ski, og bryteren må kunne betjenes enkelt med han-
sker/votter. I kulden er det en fordel om kontakter og ledning-
er holder seg myke og er enkle å betjene. Gode kombina-
sjonslykter har tredelte ledninger slik at en slipper lange ekstra
ledninger når batteri og lykt er festet til stem og styre. Flytting
av lykt mellom hodebånd, hjelm og styre bør kunne gjøres
uten verktøy. Batteriet bør enkelt kunne festes til styre eller
stem med borrelås eller annen løsning.

Prisklassene
Vi har delt inn i 3 prisklasser fra omkring 500 kroner og opp-
over. Rimeligere lykter som egner seg for småbarn, lesing i telt
og enklere friluftsliv er ikke med i denne testen. Noen av lyk-
tene har hodebånd og hjelmfeste som ekstrautstyr, for andre
følger alt med.
- 500-1500 kr: 
- 1500-3000 kr
- Over 3000 kr
Hvor mye lys trenger du?
Hvor mye lys du trenger er avhengig av hva du skal bruke lyk-
ten til, årstid/vær og alder. Nattsynet avtar med alderen, og
en lykt som er god nok til en ungdom kan være for svak til en
godt voksen.

- 2-3 lyspoeng holder til rolig skigåing i gode løyper, jogging
og rolig sykling på grusveier. 
- 3-4 lyspoeng er godt nok til langrenn i god fart, jogging på
sti og sykkeltrening på grusveier. Rolig stisykling på god sti går
også med 4 lyspoeng.
- 5 lyspoeng og oppover gir en lykt som har nok lys til både
stisykling og nattorientering. 

Mer lys er vanligvis bedre, men øyet tilpasser seg lyset, og
forskjellene vil nok oppleves som mindre ved bruk enn lysbil-
dene viser. Vel så viktig som meget sterkt og langt lys, er jevnt
lys og spredning. Veldig kraftig kjernelys vil gjøre at øyet til-
passer seg dette, og at kontrasten til strølyset blir for stor. Du
får da inntrykk av å gå/sykle i en tunnel. I tåke, regn og snø-
vær er ofte svakere og et gulere lys bedre.

Mila PLSD 100, svakest lysLupine Tesla X, testvinner

>>>

Mila Nova, mest lys

Test
vinner 



For kjøp av våre Suunto t-serie 

produkter se liste over våre 
Suunto ekspertshops  på 

www.suunto.no

e-post: kundeservice@ramo.no eller

Telefon: 67 91 02 00

Vi er stolte av å kunne presentere en forbedret Suunto 

Treningskolleksjon for 2008. Alle produkter er oppgradert 

med easy-to-use menyer og navigering, mer komfortable 

mted det nye Suunto Comfort Pulsbelte og ikke minst for 

alle sykkelentusiaster kommer det nå Cadence måling.

Nyheter 2008
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Mellom prisklasse

Merke Light & Motion Stella 200L Nightpro Aurora NightRider MiNewt.X2 Silva LX

Pris-klasse Middels Middels Middels Middels

Nettadresse produsent www.bikelights.com www.marwiusa.com www.niterider.com www.silva.se

Nettadresse importør www.multitema.no www.birk.no www.trollsport.com www.silvanorge.no

Pris 2399
Hodebånd 299

2 400 2250
hodebånd 250
hjelmfeste 125

1 999

Lysstyrke (oppgitt) 200 100 150 160

Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion NiMh

Lystid på max 5,0 12,0 3,5 11,0

Ladetid 1,8 7,0 4,5 5,0

Vekt lykthode 45 86 72 60

Vekt batteri 198 392 150 346

Lys

Batteri

Utstyr/-funksjon

Løp X x X X

Ski X x X X

Sykkel, styre X X X

Sykkel.  Hjelm X X X

Hvorfor Meget bra lys for denne prisklas-
sen, med  lang rekkevidde og
god spredning. Flere lysstyrker og
blink
Svært lang lystid og kort ladetid
Svært godt egnet til alle idretter
med godt hodebånd, styre-,
hjelm- og batterifeste. Enkelt å
bytte mellom bruksområdene

Ekstremt lang lystid.
Behagelig hodebånd

Klassens beste lys med  lang rek-
kevidde og veldig god spred-
ning.Meget lang lystid og kort
ladetid.Svært godt egnet til alle
idretter med godt hodebånd, sty-
re-, og batteri-feste.Egnet til alle
idretter siden den leveres med
hodebånd, styre-, og batterifeste.

Flere lysstyrker og blink
Ekstremt lang lystid

Hvorfor ikke Separat/ekstern bryter
Lyktehode som kommer litt
for langt frem på hodebån-
det gjør at den kan gynge
ved sti løping og staking på
ski. Fungerer godt ved jog-
ging og turlangrenn.

Tungvint med bryter på batteri-
et for løp og langrenn

Eldre batteriteknologi
(NiMh)

Dom Testvinner mellomklassen Best lys i mellomklassen

Light & Motion Stella 200L, testvinner NightRider MInewt.x2, mest lys

>>>

Test
vinner 
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Oppsummering
I fjor var det bare et par produsenter på marke-
det med kraftige LED-lykter, mens vi i år har
flere så det er konkurranse, og produktene er
gjennomgående meget gode. 

Lupine var tidlig på markedet, og har utnyttet
det teknologiske forspranget. De leverer lykter
med ekstremt bra lys og gjennomtenkte og
funksjonelle løsninger. I fjor var det kun to inn-
vendinger mot lyktene – pris og spredning.
Årets lillesøster Tesla kvitterer ut dette med en
super spredning og et par tusen lavere pris,
samtidig som de gode løsningene beholdes.
Det holder til å bli testvinner i den skarpe kon-
kurransen selv om lysstyrken er litt svakere enn
mellomste søster, Wilma. Storesøster Betty som
koster nærmere 8000 kroner, var ikke med i
testen i år, men den lyser enda sterkere og
lengre enn Wilma, men sliter også litt med
spredningen.

Mila og Silva har angrepet markedet forskjellig
med den nye teknologien. Mila har satset alt på
lyset, og har lykten med mest lys. Navnet Nova
er passende. Design, batteri og lader er ikke av
den nyeste typen, og lykten bringer tankene litt
til landsbygda eller Youngstorget på 80-tallet
med blodtrimmede biler – eldre utseende,men
rå ytelse. Silva har redesignet alt. Nytt og fancy
hodebånd, ny batteriteknologi og stilig design.
Lyset er mer enn godt nok til det meste, men
det kan hende de ivrigste nattorientererne eller
de mest hardbarkede stisyklistene skulle ønsket
seg en ”blodtrimmet Mila” i ny og ned.

Petzl produserer lykter av høy kvalitet som skal
tilfredsstille ekstreme klatreekspedisjoner og
grottevandring. De leverer ikke lykter som lyser
like kraftig som de sterkeste, men utformingen
og funksjonaliteten er svært god, og du kan
være helt sikker på at de lyser og at lyktene
holder i kritiske situasjoner. 

Med unntak av at jeg mener at utviklingen har
løpt fra halogenlykter, er det ingen lykter i tes-
ten jeg vil advare mot å kjøpe. Det betyr ikke at
du må kvitte deg med den gode gamle 10/20
watts orienteringslykten som halvparten av oss
har – den lyser jo fortsatt like bra. Siden LED er
forholdsvis ny teknologi, skal vi ikke se bort fra
et prisfall i årene som kommer. 

Silva og Petzl har rimeligere utgaver av samme
lykt hvor batterikapasiteten er viktigste forskjell.
Mila kommer også med en rimeligere lykt på
1000 lumens, men dette er fortsatt mer enn de
fleste andre i den høye prisklassen.

Ønsker du imidlertid å kjøpe nytt, er det viktig-
ste å vurdere hvor mye lys du trenger, hvilke
funksjoner du er ute etter, og om lykten skal
brukes til både løp, langrenn og sykling, eller en
av delene. Om du skal løpe og gå mye på ski
med lykten, anbefaler jeg å prøve hodebåndtet
på de dyre lyktene før du kjøper. Ta med deg en
lue du pleier å bruke, hopp og sprett litt, og rist
på hodet, slik at du er sikker på at lykten sitter
godt på ditt hode. Er dere flere i familien som
bytter på de samme lyktene, var vår erfaring at
det var enklere å tilpasse hodebåndet på Lupi-
ne, L&M og Petzl enn Mila. 

Lyktdetaljer:

Lupine med fin oppbevaringseske

Kompakt losning fra Ledlenser

Lupine har mye ledninger, gode
kontakter og 3-delt ledning

Anbefaling
Høyeste prisklasse
Allround: Bruker du lykt til løping, langrenn og sykling,
mener vi at Lupine Tesla er det beste kjøpet. Den har
supert lys, lett batteri og fungerer ypperlig i bruk. Silva
Alpha følger som andrevalget. 

Sykling: Sykler du i hovedsak på grus blir farten ofte høy.
Da er det viktig at lyset kaster langt. Lupine Wilma X er
sannsynligvis det beste valget da. Sykler du en del på sti,
gir utvilsomt Mila Nova best lys med en ekstrem spred-
ning. Det er litt knotete å feste batteriet på sykkelen,
men aksepterer du ulempen, er Nova førstevalget.
Ønsker du en lykt som er litt mer lettbrukt, er førsteval-
get Lupine Tesla tett fulgt av Light&Motion Seca 700 og
deretter Silva Alpha.

Orientering: Førstevalget blant flere er Mila Nova grun-
net ekstremt mye lys med veldig god spredning. Nesten
så bra at nattorientering mister noe av sjarmen J Det
bemerkes imidlertid at lyktehodet er litt tungt og at
hodebåndet kunne vært bedre. På plassene etter følger
Lupine Tesla, Silva og Petzl. Lupine Tesla får skryt for lys,
men ikke minst hvor lett og liten den er. Orienterere har
behov for god spredning på lyset for å kunne se terreng-
et der hvor en setter føttene. I tillegg brukes ofte strøly-
set til å lese kartet (blir blendet om hovedstrålen settes
rett på plastmappen). Lupine Wilma når ikke helt opp
grunnet lite spredning/strølys. L&M Seca 700 har bra lys,
men hodebåndet kan dessverre ikke stilles slik at det
lyser langt nok frem. Vi takker Nydalen Skiklubb som stil-
te opp med flere gode o-løpere til test.

Langrenn og løping: På snø er ikke behovet for lys så
stort. Løping på sti krever litt mer lys, og spredning er
viktig. Her er det tredelt førsteplass mellom Petzl Ultra,
Silva Alpha og Lupine Tesla. Valget kan avgjøres av pris
og hvor lett det er å få tak i produktet. Alle har mer enn
godt nok lys, bra batterier og supre hodebånd. 

Mellomklassen
I denne klassen er det jevnt løp mellom L&M Stella 200
og NiteRider (NR) MiNewt.X2. Skal du i hovedsak sykle,
er NR MiNewt.X2 det beste valget da denne lykten har
best lys. Til allroundbruk er det imidlertid litt knotete med
bryteren på batteriet, så her kårer vi L&M Stella til test-
vinner.

Fortsettelse i neste magasin. Da tar vi
for oss de seks siste i lav prisklasse.

Komfortabelt og stabilt hodeband
på Silva Alpha 1

Petzl Ultra med stor og fin bryter
og i slagfast utforelse


