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Test av

Er det ikke rart – at Norges mest berømte hytte
er den det er vanskeligst å få øye på?

vinter- og
klovhansker
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Hovedtanken med våre modulbaserte hytter er at de
skal ha maksimal arealutnyttelse med minimale
inngrep i naturen. Konseptet har, siden 1966, appellert
til hyttefolk som har ønsket å kombinere enkelhet med
gjennomtenkt komfort. I Ålhytta får du alle de moderne
løsningene du forventer i en ny hytte – uten at du mister
hyttefølelsen.
Foto: Bård Svardal

En Ålhytte skriker ikke etter oppmerksomhet, men
lar naturen og omgivelsene spille hovedrollen. Tidløse
arkitektoniske løsninger, løsrevet fra geografisk
tilhørighet, har gjort Ålhytta til Norges mest prisbelønte
hytte, faktisk den eneste som er foreslått fredet av
UNESCO.

Av Tord Bern Hansen // test@bernhansen.com

På våre nye hjemmesider finner du en omfattende
beskrivelse av Ålhytta og hvordan vi finner løsninger for
folk som, i all enkelhet, har bestemt seg for å realisere
hyttedrømmen.

Besøk oss på vår nye nettside: www.aalhytta.no

Vi har testet 11 vinter- og
klovhansker som selges på
det norske markedet, og
hjelper deg å velge.

>>

TLF: +47 32 08 60 50 E-POST: post@aalhytta.no Følg oss på facebook
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Tips
Er du usikker på størrelsen, gå en størrelse
opp. Det gir en varmere hanske. Ønsker du
ekstra isolasjon på kalde dager, kjøp en
veldig tynn ullvante til å ha inne i votten
eller hansken. Velutstyrte sportsbutikker
har dette. Alternative produsenter er
blant annet Hestra og Lowe. På veldig
kalde dager hjelper det bra med en overtrekksvott over hanskene.

Vanlige hansker eller vott?

I et par måneder har alle hanskene i testen blitt
brukt daglig på korte og lange turer i alt fra regn
og et par plussgrader til ned mot -10C.
Vi har delt hanskene inn i to klasser; vinterhansker og klovhansker. Klovhanskene, som også
kalles hummerhansker, har vanligvis to og to
ﬁngre samlet sammen. I klassen for klovhansker
har vi også med et par andre andre varianter.
Hanskene i denne testen vil for de ﬂeste være
varme nok til å kunne brukes når temperaturen
kryper under 0 grader. I neste utgave har vi en test
av hansker som passer til 0 grader og varmere.

Ved test av hanskene har vi lagt vekt på:
• Passform og bevegelighet. Sitter de godt på, er de myke eller stive, og er det god plass til ﬁng•
•

rene? For tykke vinterhansker er det etter vår oppfatning ikke nødvendig med ekstra
padding/demping i grepet.
Beskyttelse mot kulde, regn og vind. Hvor godt isolerer hanskene, og har de en mansjett som
går litt oppover håndleddet og gjerne utenpå jakken slik at det ikke kommer vind, snø eller regn
på håndleddet? Er hanskene vind- og/eller vannavstøtende?
Reﬂeks og andre gode løsninger. Reﬂeks er en god sikkerhet. Er det stoﬀ på tommelen som
egner seg til å tørke bort svette, vann eller snørr? Andre smarte løsninger? Kan hansken også
brukes til langrenn?

Klovhansker er i utgangspunktet varmere enn
vanlige hansker siden to og to ﬁngre er samlet. En
vanlig vott vil være enda varmere. Fordelen med
klovhansker fremfor en vanlig vott er at to ﬁngre
kan holde om styret mens de to andre kan brukes
til bremsen. Med vanlig vott blir det enten eller.
Hansker er det beste alternativet for de som
sverger til kun en ﬁnger på bremsen. Med hansker
er det også enklere å reparere sykkel, ﬁnne frem
mat eller andre ting uten å måtte ta dem av.

Anbefaling
I hanskeklassen var det svært tett løp mellom
Gore og Pear Izumi. Begge er varme, svært gode

hansker som også tåler sludd og regn. De får topp
score begge to, men dessverre er prisen også høy.
Skulle vi virkelig pirke, er kanskje hanskene fra
Gore litt stive. Pearl Izumi sin koster imidlertid
enda 550 kr mer enn Gore sin kostbare hanske. Vi
velger å la dem dele testvinnertittelen.
De ﬁre andre hanskene fra BBB, Birk, Northwave og Specialized er alle gode hansker og så
godt som like varme. Sykler du en del i sludd og
regn, er Northwave mest vannavstøtende. Birk sin
hanske mener vi gir mest for pengene.
Alle klovhanskene er også bra hansker. Sverger
du til å bremse med en ﬁnger, er Specialized Subzero et godt alternativ til en god pris. Vår erfaring
er at de varmeste hanskene fra Gore og Pearl

Izumi er nesten like varme som klovhanskene,
men også dobbelt så dyre. Klovhansken fra Craft
er det beste alternativet om du ønsker å bruke
den samme klovhansken både til sykling og langrenn. Er du opptatt av design, mener vi Pearl Izumi
er i en klasse for seg. Northwave tåler vann best.
Grip Grab går av med seieren i klovhanskeklassen
da denne er varmest og med bra funksjon. Dårlig
vanntetthet gjør at den ikke får toppscore.
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Hvorfor

Meget god passform og
bevegelighet
Varm
Reﬂeks
Snørrtørk
Vindtett
Noe vannavstøtende

Meget god passform og
bevegelighet
Varm
Meget bra mansjett med
glidelåsstramming
Reﬂeks
Vindtett
Noe vannavstøtende
Kan brukes på langrenn

Meget god passform og
bevegelighet
Varm
Meget bra mansjett
Reﬂeks
Vindtett
Vannavstøtende
Fungerer bra på langrenn

Meget god passform
Meget varm. Justerbart
fôr for å velge mellom
godt grep eller bedre isolasjon
Meget bra mansjett
Reﬂeks
Snørrtørk
Vindtett
Vannavstøtende
Egnet til snøbrett og
alpint

Meget god passform og
bevegelighet
Meget varm
Følger med tynn
innerhanske som kan
brukes alene på varme
dager eller som
innerhanske på kalde
dager
Meget bra mansjett
Reﬂeks
Snørrtørk
Vindtett
Vannavstøtende

Meget god passform
Varm
Bra mansjett
Reﬂeks
Vindtett
Noe vannavstøtende
Mye hanske for
pengene

Meget god passform og
bevegelighet
Varm
Meget bra mansjett
Reﬂeks
Snørrtørk
Vindtett
Fungerer like bra til
langrenn som sykling

Meget god passform og
bevegelighet
Testens varmeste
sammen med Northwave Husky
Meget bra mansjett
Reﬂeks
Snørrtørk
Vindtett
Kan brukes på langrenn

God passform
Testens varmeste
sammen med Grip
Grab Nordic. Kan
brukes som hanske,
eller trekke fôr over alle
ﬁngre
Meget bra mansjett
Reﬂeks
Vindtett
Vannavstøtende

Meget god passform og
bevegelighet
Varm, men mangler litt
for å bli testvinner
Meget bra mansjett
Reﬂeks
Snørrtørk
Vindtett
Kan brukes på langrenn
Testens stiligste og
mest gjennomførste
klovhanske

God passform. Varm.
Følger med tynn
innerhanske som kan
brukes alene på varme
dager eller som
innerhanske på kalde
dager
Meget bra mansjett
med snorlås
Reﬂeks
Vindtett
Noe vannavstøtende
3+1 ﬁnger slik at de
som sverger til enﬁngerbremsing kan
bruke denne
"klovhansken"

Mangler snørrtørk

Mangler snørrtørk

Litt lite bevegelig
Kostbar

Svært kostbar

Blir fort våt

Blir fort våt

Med fôret trukket over
ﬁngrene må du bremse
med hele hånden.
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Blir like kald på
pekeﬁngeren som i
Specialized hansken
Et super vott om den
medfølgende
innerhansken byttes ut
med en tynn ullvante.
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