
Kriteriene i detalj
Nedenfor er det ramset opp stikkord for
å gi poeng på de enkelte kriteriene.

Bærekomfort
• Ryggplate: Gnager ikke i korsryggen,

føyelig, godt polstret, god lufting
• Skulderstropp: Fordeler vekt godt, be-

hagelig, luftig, justerbar innfesting
• Hoftebelte: Enkelt å stramme, bredt,

elastisk, luftig, gnager ikke
• Bryststropp: Elastisk, passer smale og

brede brystkasser

Funksjon
• Aerodynamikk: Ligger som en spoiler,

smal og slank med glatt overflate, få
løse reimer og lommer samt glatt over-
flate

• Vekt: Lav vekt gir høy score
• Innvendige rom: Stort nok til litt verk-

tøy eller skismørning og smålommer
for penger og andre småting.

• Utvendige lommer: Plass for barer/gel
på skulderstropp, sidelommer med
plass til litt mat eller sykkelpumpe.

Utstyr
• Opplegg for drikkesystem: Helst eget

rom, eventuelt avdeling i hovedrom,
drenshull, hempe til å feste slangen, og
hull til å føre slange ut.

• Refleks: Bak, siden, foran
• Feste for baklykt: ja/nei
• Fløyte: ja/nei
• Høyderegulering av bryststropp: Tung-

vint, begrensede trinn, trinnløs på
reim eller trinnløs på spor

• Feste til løse reimer: Kun på skulders-
tropper eller hoftebelte, eller begge de-
ler

• Nøkkelkrok: ja/nei
• Hempe til oppheng av sekk: ja/nei

Oppsummering
Alle sekkene er aerodynamiske og har
god plass til drikke. Ingen har heller
lommer på skulderstroppene til gel eller
barer, men her slutter fellestrekkene. I
de to tidligere testene har det vært jevnt i
toppen. Denne gangen er det to sekker

fra The North Face som skiller seg klart
ut. Dogfish trekker det lengste strået
med damemodellen Catshark rett i hæ-
lene. Dogfish gikk seirende ut da denne
hadde refleks. Hvorfor har de ikke satt
refleks på damemodellen – tror produ-
senten at damer ikke tør bevege seg ute i
mørket? Utover dette har damemodellen
litt andre farger, kortere rygg og skul-
derstropper. 

Fra North Face modellene er det et
godt stykke ned til de neste som får 4 av
6 mulige poeng. Litt overraskende kom-
mer Pro-sekken uten hoftebelte. Vaude
Speedrunner har et spesielt bæresystem
(se bilde). Idèen med dette og plass til
flaske bakpå sekken er god, men pass-
formen er såpass dårlig for en middels
nordmann, at denne sekken må prøves
før kjøp.

Tips
• Kjøp: Bestem deg for hvilket behov sek-

ken skal dekke og hvilke detaljer du
setter pris på. Prøv sekken i butikken.
Putt gjerne litt i den og hopp litt, bøy

deg fremover for å kjenne hvordan den
vil være å sykle med. Tenk på at noen
sekker leveres i to størrelser for å passe
til korte og lange rygger.

• Vask: Forhandlerne har svart forskjellig
på hvordan sekkene kan vaskes. De
fleste anbefaler håndvask i lunket vann
med mild såpe. Enkelte sier at sekkene
tåler skånsom maskinvask. Vi anbefa-
ler håndvask såfremt ikke noe annet
fremgår tydelig av produktbeskri-
velsen.
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Tord Bern Hansen

Dette er sekker som egner seg best til
lange treningsturer og konkurranser i
sykling og i noen tilfeller langrenn. Til lø-
ping foretrekkes drikkebelter da de sitter
bedre på kroppen og du får ryggen fri.
Unntaket kan være ekstremt lange turer
hvor det er umulig å etterfylle drikke. 

Fordelen med drikkeblære på ryggen
fremfor flasker på sykkelen eller drikke-
belte på langrenn er at du kan få med
deg mer drikke, og at det er mye enklere
å drikke underveis. Her kan du drikke
mens du har begge hendene på styret i
friske utforkjøringer eller står utfor på
ski. Kulda er en utfordring vinterstid,
men det finnes noen triks (se eget av-
snitt).

Hva legger vi vekt på?
Figuren viser hvilke kriterier vi har vur-
dert sekkene etter, og hvor mye vekt vi
legger på de ulike kriteriene for å kåre
en vinner i klassen for minimale drikke-
blæresekker. Det er ikke sikkert vår vekt-
legging og vurdering stemmer overens
med dine behov og ønsker. Din favoritt
kan dermed være en annen enn vår. 

Vi har delt kriteriene i fire grupper. For
de minimale sekkene legger vi lik vekt
på bærekomfort, funksjon og utstyr. Pris
legger vi minst vekt på.
• Bærekomfort. Er ikke sekken god å ha

på, hjelper det jo ikke om fargene er

fine eller sekken billig. Her vurderer vi
hvordan hoftebeltet, bryststropp, rygg-
plate og skulderstropper bidrar til hvor
god den er å ha på, samt stabilitet, be-
vegelsesfrihet og pusteegenskaper. Vi
legger mest vekt på ryggplaten og skul-
derstroppene og minst på hoftebelte og
skulderstropp da stabilitet og hvor
thight sekken sitter på kroppen, er
mindre viktig siden vekten blir lav og
vi ikke skal løpe med den.

• Funksjon. I denne klassen er aerodyna-
mikken definitivt viktigst. I tillegg vekt-
legger vi utvendige lommer for ba-
rer/gel på skulderstroppene og mat fra
sidelommene. Innvendig lomme for
verktøy, skismøring og andresmåting
er også viktig. Trenger du større plass,
er det riktigere å velge en sekk i Bir-
ken-klassen.

• Utstyr. Et godt opplegg for drikkeblæ-
ren teller klart mest. Er det et eget rom
for denne med drenshull i bunnen.
Dette er kjekt hvis vi skulle være uhel-
dig under fylling eller hvis den spring-
er lekk. Er fremføring av slangen enkel
og god? Sikkerhetsdetaljer som refleks,
feste til baklykt og fløyte (integrert i
brystspennen) er viktige i forbindelse
med trening. I kategorien ”kjekt å ha”,
plasserer vi enkel høyderegulering av
bryststroppen, feste av løse reimer på
hoftebelte og skulderstropper så de
ikke slenger rundt og irriterer, nøkkel-
krok, hempe til oppheng av sekk og
regntrekk. 

• Pris er det kriteriet vi har lagt minst
vekt på. For noen vil pris være avgjø-
rende for om sekken kan kjøpes eller
ikke, mens det for andre har så godt
som ingen betydning. Vær oppmerk-
som på at noen sekker selges uten
drikkeblære mens andre selges med.
En drikkeblære koster fra 200 til 450
kr løst. I testen har vi lagt til snittprisen
for drikkeblære når vi har gitt poeng,
om sekken leveres uten blære. 

Vi har ikke hatt mulighet for å vurdere
slitestyrke, eller hvor vannavstøtende
sekkene er. 

Sekkene gis poeng fra 0-6 for hvert kri-
terium, hvor 6 er best. 

I de to siste utgavene har vi
testet et utvalg skreddersydde
birkebeinersekker og dagstur-
sekker som er egnet for Birke-
beinerarrangementene. I den-
ne utgaven tester vi minimale
sekker som bare har plass til
noe småtteri i tillegg til selve
drikkeblæren.

Test av minimale drikkeblæresekker

Feste for baklys.
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Bergans Run Light 7L
Bergans Fritid AS
www.bergans.no
De fleste kjeder
430
orange/sort eller sort
7
608
Løping, langrenn og sykling.
Godt hoftebelte og skulderstropper
Meget aerodynamisk
Bra med innvendige rom

Stiv ryggplat kan gnage nederst i
korsryggen
Ingen utvendige lommer
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0
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Pro Vortex
Shimano Nordic
www.pro-bikegear.nl

639
Sort
ca 4
326
Sykling
God ryggplate og skulderstropper
Meget aerodynamisk

Mangler hoftebelte og er dermed
mindre stabil
Dårlig plass i innvendige rom
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Scott Waterboy
Ramo as
www.scott-sports.com/

sort/grå
ca 5
396
Sykling og langrenn
Meget gode skulderstropper
Meget aerodynamisk

Ingen utvendige lommer
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The North Face Dogfish
Outdoor AS
www.thenorthface.com
Anton Sport, noen Sport 1/Stadion butikker
699
Sort, blå, rød eller grønn
6
356
Sykling og langrenn
Meget godt ryggplate og gode skul-
derstropper. Meget aerodynamisk. 
Bra med innvendige rom og utvendi-
ge lommer. Godt utstyrt. Drikkeblære
følger med
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The North Face Catshark
Outdoor AS
www.thenorthface.com
Anton Sport, noen Sport 1/Stadion butikker
699
Lys blå eller rød
6
348
Sykling og langrenn
Meget godt ryggplate og gode skul-
derstropper. Meget aerodynamisk.
Bra med innvendige rom og utvendi-
ge lommer. Godt utstyrt. Drikkeblære
følger med
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Vaude Aquarius Air 9
Sporthuset
www.vaude.de
Sportshuset
499
blå/grå
9
610
Sykling og langrenn
Godt hoftebelte. Luftig ryggplate
God plass
Ekstrarom kan tas av slik at det bare
blir rom for drikkeblære og noen
småting
Stiv ryggplat kan gnage nederst i
korsryggen
Ingen utvendige lommer
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Vaude Speedrunner 9
Sporthuset
www.vaude.de
Sportshuset
499
oransje/rød eller grå/sort
9
610
Løp og langrenn
Plass til drikkeflaske
Bredt og fint hoftebelte

Skulderstroppene med sin spesielle
glidelås som erstatning for bryst -
stropp har meget dårlig passform.
Få utstyrsdetaljer
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Merke / Modell
Importør
Nettside
Forhandler
Pris
Farger
Volum
Vekt
Egner til
Hvorfor

Hvorfor ikke

Poengsum
Bærekomfort
Bryst-stropp
Hofte-belte
Rygg-plate
Skulder-stropper

Funksjon
Aero-dynamikk
Vekt
Innvendige rom
Utvendige lommer

Utstyr
Drikke-system
Komprimering
Hempe til å henge opp sekken
Høyde-regulering av bryst-stropp
Feste av løse reimer
Fløyte
Nøkkel-krok
Regntrekk
Feste baklykt
Refleks

Pris

� � � �� � �

TESTVINNER DAMEMODELL AV TESTVINNER

Floraen av sekker som egner seg til trening og birkebeinerarrange-
mentene er veldig stor. Fra små treningssekker, med kun plass til
noe småtteri i tillegg til en drikkeblære, via sekker som er midt i
blinken for å oppfylle vekt- og innholdskravet på 3,5 kg, til dagstur-
sekker som også kan brukes i birkebeinerrennet og –rittet. Alle sek-
kene i denne testen har drikkeblære, eller er klargjort for bruk av
drikkeblære. 

Vi har valgt å dele sekkene i tre klasser, avhengig av hvor mye
plass de har. I tillegg til produsentens angivelse av volum, har vi
brukt skjønn siden to sekker med samme volumangivelse kan frem-
stå som helt forskjellig
• Minimal. Sekker som har rom for drikkeblæ-

re, lommebok, mobil og muligens litt smør-
ning eller verktøy. Ønsker du å bruke denne
sekken i Birkebeinerrennet eller –rittet, må
du nok ta ut drikkeblæren og tolke arrangø-
rens krav til innhold i sekken meget kreativt
(uansvarlig). Disse sekkene er imidlertid fine
på treningsturer og i enkelte lange sykkelritt. 

• Birken. Har plass til drikkeblære, litt lett over-
trekkstøy og smøring eller verktøy. De minste
sekkene i denne klassen vil være litt knappe i
størrelsen hvis du har mye vann i drikkeblæ-
ren og et voluminøst overtrekkstøy. De største
sekkene i ekspandert utgave fungerer som en
liten dagstursekk.

• Dagstur. Sekker som har plass til mer enn du
trenger på Birkebeinerrennet eller –rittet,
men som likevel er egnet om du ikke føler be-
hovet for en egen sekk for bruk i rittet eller
rennet. Sekker i denne størrelsen er godt eg-
net for ski- og sykkelturer, eller frem og tilba-
ke til jobben.

Siden antallet sekker er stort, har testen vært fordelt over tre utgaver
av magasinet. Vi begynte med sekker i Birken-klassen og fortsatte
med dagstursekker før vi nå avslutter med klassen for de minimale. 

Tre volumklasser
I utgave 8/07 testet vi 9 drikkeblærer. De ble vurdert
etter følgende kriterier:
• Godt munnstykke å drikke av
• Er det mulig å låse av munnstykke
• Lett å åpne drikkeblæren
• Lett å fylle og lukke blæren
• Vil den holde seg tett hvis du sekken får mye press

på seg, f.eks ved fall
• Lett å vaske blære
• Lett å vaske slange og munnstykke
• Vekt
• Pris
I testen ble Camelbak sine drikkeblærer testvinner. Deretter
kom Hydrapak, Markill, Source med klemme og The North
Face. 

Tips ved bruk av drikkeblære:
• Bruk vann på drikkeblæren og sterk sportsdrikk eller saft på

flasken på lengre sykkelturer. Det forenkler rengjøringen.

• Vask med en gang du kommer tilbake fra trening og la
den tørke slik at luft kommer til.

• Bruk isolasjon på slange når det er kaldt.
Varm/lunken drikke hjelper også. Drikk jevnlig

og blås drikken tilbake slik at den ikke fryser i
slangen.

Drikkeblære

Smart feste for løse reimer.


