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Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

Floraen av sekker som egner seg
til trening og birkebeinerarrang-
ementene er veldig stor. Fra små
treningssekker, med kun plass til
noe småtteri i tillegg til en drik-
keblære, via sekker som er midt i
blinken for å oppfylle vekt- og
innholdskravet på 3,5 kg, til
dagstursekker som også kan bru-
kes i birkebeinerrennet og –rit-
tet. Alle sekkene i denne testen
har drikkeblære, eller er klargjort
for bruk av drikkeblære. 

Tre volumklasser
Vi har valgt å dele sekkene i tre
klasser, avhengig av hvor mye
plass de har. I tillegg til produ-
sentens angivelse av volum, har
vi brukt skjønn siden to sekker

med samme volumangivelse
kan fremstå som helt forskjellig
• Minimal. Sekker som har rom

for drikkeblære, lommebok,
mobil og muligens litt smør-
ning eller verktøy. Ønsker du å
bruke denne sekken i Birke-
beinerrennet eller –rittet, må
du nok ta ut drikkeblæren og
tolke arrangørens krav til inn-
hold i sekken meget kreativt
(uansvarlig). Disse sekkene er
imidlertid fine på treningstu-
rer og i enkelte lange sykkel-
ritt. 

• Birken. Har plass til drikke-
blære, litt lett overtrekkstøy og
smøring eller verktøy. De min-
ste sekkene i denne klassen vil
være litt knappe i størrelsen
hvis du har mye vann i drikke-
blæren og et voluminøst over-
trekkstøy. De største sekkene i

ekspandert utgave fungerer
som en liten dagstursekk.

• Dagstur. Sekker som har plass
til mer enn du trenger på Bir-
kebeinerrennet eller –rittet,
men som likevel er egnet om
du ikke føler behovet for en
egen sekk for bruk i rittet eller
rennet. Sekker i denne stør-
relsen er godt egnet for ski- og
sykkelturer, eller frem og tilba-
ke til jobben.

Siden antallet sekker er stort, er
testen fordelt over tre utgaver av
magasinet. Vi begynner med
sekker i Birken-klassen i denne
utgaven, fortsetter med dagstur-
sekker og avslutter med klassen
for de minimale. 

Hva legger vi vekt på?
I figuren viser vi hvilke kriterier
vi har vurdert sekkene etter, og

hvor mye vekt vi legger på de
ulike kriteriene for å kåre en
vinner i Birken-klassen. Det er
ikke sikkert vår vektlegging og
vurdering stemmer overens
med dine behov og ønsker. Din
favoritt kan dermed være en
annen enn den vi ender opp
med. 

Det er også viktig å være klar
over at egenskaper som er viktig
til løping, ikke nødvendigvis
passer for en sykkelsekk. Et
eksempel er et bredt og elastisk
hoftebelte. Det gjør at sekken
sitter som støpt til løping, men
på et sykkelritt vil et slikt hofte-
belte hindre at du kommer til
baklommene på sykkeltrøya. 

Birkebeinersekker
Utviklingen av sekker har nesten vært like
rivende som for fjernsynet de siste 50 årene.
Forskjellen mellom dagens sekker og Bergans
meis er enorm. Dette overrasket oss imidlertid
ikke. Mer overrasket ble vi av den store utvik-
lingen det har vært de siste 10 årene. 

Forfatteren
Tord Bern Hansen er
utdannet sivilingeniør,
og arbeider til daglig
som bedriftsrådgiver
med prosjektledelse og
utvikling av kvalitetssy-
stemer som sitt spesi-
alfelt. Han er ansatt i
konsulentselskapet Avenir. Terrengsyk-
ling har vært en sentral fritidsaktivitet
siden han kjøpte sin første terrengsyk-
kel i siste halvdel av 80-tallet. Han har
deltatt i alle Birkebeinerrittene og har
tatt merket hver gang.

Merke
Modell
Nettside
Forhandler
Pris
Farger
Volum (liter)
Vekt (gram)
Egner til
Hvorfor

Hvorfor ikke

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

Bergans
Run Light 12L
www.bergans.no
De fleste kjeder
470
rød/sort eller sort
12
692
Løping, langrenn og sykling.
En enkel og god allroundsekk
Meget god aerodynamikk
God plass
Lengre i ryggen enn snittet i testen
Lav pris

Mangler komprimering
Få utvendige lommer til barer og 
flasker
Litt stiv ryggplate

4
5
4
3
5
4
6
4
4
2
3
2
0
6
5
0
6
6
0
6
3
5

Birk
Hydration Packer, RACER
www.birk.no
Birk butikker og www.birk.no
450
sort/hvit
14
913
Sykling og langrenn.
Gode skulderstropper og bryststropp
Rimelig sekk

Mangler fløyte. Få utvendige lommer
Ingen komprimering. Tung. Markant over-
gang i bunn på ryggplaten som i enkelte
tilfeller kan gnage litt i korsryggen

3
6
3
3
4
3
4
2
4
1
3
2
0
6
5
3
0
6
6
6
3
5

Birk
Hydration Packer, expand
www.birk.no
Birk butikker og www.birk.no
390
sort
10-12
720
Sykling og langrenn. Akseptabel til løping.
Skreddersydd for Birkebeinerrittet og -
rennet med god aerodynamikk og
akkurat passelig volum. God plass til
barer og gel. I tillegg kommer de til
baklommene på sykkeltrøya. Kompri-
meringsmulighet. Elastisk hoftebelte og
bryststropp gjør at den sitter tett på
kroppen. Mye sekk for pengene
Mangler fløyte
Stiv ryggplate som i enkelte tilfeller kan
gnage litt i korsryggen

4
4
4
4
4
5
6
3
4
3
3
2
5
6
5
3
0
0
5
6
3
6
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Best til 

Birkebeinerrittet

Birk
Fuji
www.birk.no
Birk butikker og www.birk.no
390
rød/sort
12
546

God å ha på
Aerodynamisk
Eget rom til drikkeblære
Komprimeringsmulighet og lomme for
litt større ting utvendig
Mye sekk for pengene

Mangler fløyte

5
6
4
5
4
4
5
4
3
3
4
5
4
6
5
3
0
6
0
6
3
6
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Merke
Modell
Nettside
Forhandler
Pris
Farger
Volum (liter)
Vekt (gram)
Egner til
Hvorfor

Hvorfor ikke

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

Camelbak
MULE
www.camelbak.com
Selges i ledende sykkel- og sportsforretninger
998

9
690
Sykling og langrenn
Meget godt utstyrt sekk med mange
detaljer, komprimeringsmulighet og bra
med reflekser
Testens beste drikkeblære følger med
og eget rom for denne

Mangler fløyte på brystspenne og små
lommer til barer eller gel
Kan bli litt liten om du har mye over-
trekkstøy og drikke på Birken

4
6
3
5
4
3
4
4
4
2
5
6
6
6
6
6
0
6
0
6
5
3

Camelbak
LUXE
www.camelbak.com
Selges i ledende sykkel- og sportsforretninger
998

8
636
Sykling og langrenn
Meget godt utstyrt sekk med mange
detaljer, komprimeringsmulighet og bra
med reflekser
Testens beste drikkeblære følger med
og eget rom for denne
Dameutgave av MULE med ekstra sving
på skulderstroppene og litt kortere rygg

Mangler fløyte på brystspenne og små
lommer til barer eller gel
Kan bli litt liten om du har mye over-
trekkstøy og drikke på Birken

4
4
3
5
4
3
4
4
4
2
5
6
6
6
5
6
0
6
0
6
5
3

Camelbak
Octane 8+
www.camelbak.com
Selges i ledende sykkel- og sportsforretninger
1049
lys grå/rød
8 - 13
686
Sykling og langrenn. Akseptabel til løping.
Godt utstyrt sekk. God plass og blir liten
dagstursekk fullt ekspandert, men som i
komprimert form fungerer meget godt til
Birkebeinerrennet eller -rittet. Best bære-
komfort av de uten bredt og elastisk hofte-
belte. Sekken fungerer derfor også til
løping og røff stisykling. Testens beste drik-
keblære følger med og eget rom for denne
Mangler fløyte på brystspenne og
reflekser

5
6
5
5
5
4
4
4
3
3
5
6
6
6
5
6
0
6
0
6
0
3
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Beste Birkensekk 

med stort volum

Lill-Sport
X-Cross 15
www.ajungilak.no

ca 500
Sort, grå, blå eller gul
15
740
Løping, langrenn og i noen tilfeller sykling.
Enkel sekk med god bærekomfort
Aerodynamisk
Lengre i ryggen enn snittet
Rimelig

Mangler refleks, feste til baklykt og fløyte på
brystspenne. Ingen kompresjonsmulighet

Ikke glidelåser eller sekk i særlig grad

5
5
6
5
4
4
5
3
4
2
2
3
0
6
2
0
0
0
4
0
0
5

Deuter
Hydro EXP 12L
www.deuter.no
Se www.tapita.no
995
Kamo eller sort
12-14
844
Sykling og langrenn. Akseptabel til løping.
Romslig treningssekk med ekspan-
sjonsmulighet
Meget god bærekomfort og innvendig
rom med rikholdig småavdelinger

Mangler fløyte på brystspenne
Høy pris

5
6
5
5
4
4
4
3
6
3
5
4
5
6
5
3
0
6
6
6
5
1

Hagløfs
ACE M
www.haglofs.se
G-sportbutikker over hele landet
699
black/titanium eller budgie green/titanium
12
650
Løping, langrenn og i noen tilfeller sykling.
Den beste løpesekken
Svært godt bæresystem gjør at sekken
sitter som støpt på kroppen
Kompresjonsmulighet

Mangler refleks og feste til baklykt

6
6
6
5
5
4
4
4
5
4
3
3
5
6
6
3
6
6
0
0
0
3

Hagløfs
Endurance
www.haglofs.se
G-sportbutikker over hele landet
799
charcoal/white eller budgie, green/charcoal
12
682
Løping, langrenn og i noen tilfeller sykling.
Multisportsekk med mange gode løs-
ninger og en av de beste løpesekkene
Svært godt bæresystem gjør at sekken
sitter som støpt på kroppen. Sidelommer
med plass til drikkeflasker og gel/barer
som kan betjenes i fart. Kompresjonsmu-
lighet. Eget rom til drikkeblære med
drenshull i bunn. Mange reflekser. 
Mangler feste til baklykt
Høy pris

6
6
6
6
5
4
4
4
3
4
5
6
6
6
6
3
6
6
0
0
5
2

�

Beste multi -sportsekk
Beste løpesekk
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Vi har delt kriteriene i fire
grupper:
• Bærekomfort er den viktigste.

Er ikke sekken god å ha på,
hjelper det jo ikke om fargene
er fine eller sekken billig. Her
vurderer vi hvordan hoftebel-
tet, bryststropp, ryggplate og
skulderstropper bidrar til hvor
god den er å ha på, stabilitet,
bevegelsesfrihet og pusteegen-
skaper.

• Funksjon er nest viktigst. I Bir-
ken er luftmotstand viktig, og
da spesielt på sykling. På flater
i 30 km/t på hardt underlag
bruker du sannsynligvis mer
enn 75 prosent av kreftene
dine på luftmotstanden. I
utforbakker på ski er sekkens
aerodynamikk også veldig vik-
tig. Etter aerodynamikk vekt-
legges antall, og typen utvendi-
ge lommer. F.eks om det er
små lommer for barer eller gel
på skulderstroppene, er det
mulig å nå en eventuell flaske

eller mat fra sidelommene i
fart osv. I tillegg har vi sjekket
om det er lomme for mp3 spil-
ler og mobiltelefon. Selv om
vekten ikke har noen betyd-
ning i Birkebeinerarrange-
mentene, er det en fordel med
lett sekk på trening og hvis du
bruker den i andre konkurran-
ser. Om det er ett stort eller et
par mellomstore rom i sekken
har ikke så stor betydning. Det
kan imidlertid være fint om
det er noen små avdelinger for
penger og andre småting som
vi ikke ønsker skal havne i den
store haugen.

• Utstyr. Mange av sekkene har
mange gjennomtenkte detal-
jer. Vi legger størst vekt på
opplegget for drikkeblære. 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
springer lekk. Er fremføring av
slangen enkel og god? Mulig-

het for komprimering av sek-
ken er spesielt viktig under
løping eller stisykling hvor vi
ikke ønsker at innholdet skal
slenge fritt omkring. Refleks,
feste til baklykt og fløyte (inte-
grert i brystspennen) er viktige
sikkerhetsdetaljer i forbindelse
med trening. I kategorien
”kjekt å ha”, plasserer vi enkel
høyderegulering av bryststrop-
pen, feste av løse reimer på
hoftebelte og skulderstropper
så de ikke slenger rundt og
irriterer, nøkkelkrok, hempe til
oppheng av sekk og regntrekk.
Har regntrekket i tillegg
refleks samt mulighet til å fjer-
nes, er det bonus. 

• Pris er det kriteriet vi har lagt
minst vekt på. For noen vil
pris være avgjørende for om
sekken kan kjøpes eller ikke,
mens det for andre har så godt
som ingen betydning. Vær
oppmerksom på at noen sek-
ker 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 sek-
ken 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 kriterium, hvor 6 er best.

Kriteriene i detalj
Nedenfor er det ramset opp stikkord
for å gi poeng på de enkelte kriteriene.
Bærekomfort
• Hoftebelte: Enkelt å stramme, bredt,

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

brede brystkasser
• Ryggplate: Gnager ikke i korsryggen,

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

behagelig, luftig, justerbar innfesting

Funksjon
• Aerodynamikk: Ligger som en spoiler,

smal og slank med glatt overflate,
liten med litt reimer og lommer eller
stor Birkensekk med glatt overflate

• Vekt: Lav vekt gir høy score
• Innvendige rom: Romslig innvendig

rom, avdeling for kart, smålommer for
penger og andre småting, ekstra rom

• Utvendige lommer: Plass for barer/gel
på skulderstropp eller hoftebelte,
sidelommer, plass til flaske i sidelom-
me, strikker eller ekspansjonsrom for

store ting, lite rom for MP3 eller
mobil, lommer på hoftebelte, andre
lommer

Utstyr
• Opplegg for drikkesystem: Avdeling i

hovedrom eller eget rom, drenshull,
hempe til å feste slangen, og hull til å
føre slange ut.

• Komprimering: Kan den komprime-
res, og gjøres det med glidelås, strikk
eller reimer

• Hempe til oppheng av sekk: 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
deler

• Fløyte: ja/nei
• Nøkkelkrok: ja/nei
• Regntrekk: ja/nei, kan det tas av, gul-

farge, refleks
• Feste for baklykt: ja/nei
• Refleks: Bak, siden, foran
Til hvilken idrett egner sekken seg?

Noen få av sekkene passer til
både langrenn, sykling og løping.
I enkelte tilfeller kan løping og
grussykling ha motstridende
interesser, da et bredt og godt
hoftebelte som gjør at sekken sit-
ter som støpt på, forhindrer til-

gang til baklommene på sykkel-
trøya. Gode lommer på skulders-
troppene, sidelommer på sekken
eller på hoftebeltet som kan
betjenes i fart, kan oppveie dette
behovet. Fester du hoftebeltet vel-
dig slakt på, kan det også være
mulig å komme til baklommene
på sykkeltrøya. Godt hoftebelte er
imidlertid en fordel ved stisyk-
ling i rufsete terreng. Noen av
sekkene er akseptable å løpe med
selv om hoftebeltet ikke er så
godt. Putter du mye i disse sek-
kene vil løpsegenskapene raskt
forringes. Ingen av sekkene i tes-
ten er så brede at de forhindrer
stavbruk på langrenn.

Oppsummering
De fleste sekkene i testen er
gode sekker, og har egenskaper
som overgår det som var vanlig
for en del år tilbake. Ingen sekk
passer alle behov, selv om test-
vinneren utpeker seg som en
god allroundsekk. Vi har derfor

PRAKTISK: Feste for baklys på
sekken. >>
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Osprey
Talon 11
www.ospreypacks.com
se www.ospreypacks.com for forhandlerliste
699
blå, orange eller grønn
11
618
Løping, langrenn og i noen tilfeller sykling.
Meget god allroundsekk som scorer høyt
på alle områder, og blant de beste løpe-
sekkene. Bæresystemet med god lufting
gjør at den sitter svært godt på kroppen.
Kompresjonsmulighet. Eget rom til drik-
keblære med drenshull. Plass til barer på
skulderstropper og drikkeflasker i side-
lommer. Kommer i to rygglengder.
Si det :-)

6
6
5
6
6
5
5
4
4
4
5
6
5
6
4
6
6
6
0
6
3
3

Salomon
Raid Revo 15 Set insulated
www.salomonsports.com
Div Intersport/G-Sport butikker
700
Rød/svart og svart/svart
13-15
216
Sykling og langrenn. Akseptabel til løping.
Utrolig lett og gjennomført sekk. Favorittsekk
til sykkelritt hvor det trengs litt mer enn en
drikkesekk. Aerodynamisk. Enkelt å komme
til baklommer på sykkeltrøya selv med hofte-
beltet på. God ryggplate, skulderstropper og
bryststropp. Eget rom til drikkeblære med
drenshull i bunnen. Testens letteste drikke-
blære følger med. Ekspansjonsmulighet
Mangler fløyte på brystspenne. Kan bli liten
om du har mye overtrekkstøy og drikke på
Birken. 

5
6
4
5
5
5
6
6
4
2
5
6
5
6
6
6
0
0
0
6
6
6

Scott
Cyclone
www.scott-sports.com/

sort/grå
6
433

Aerodynamisk
Eget rom til drikkeblære
Behagelig å ha på når det ikke er mye i
sekken

Mangler fløyte på brystspenne og kompri-
meringsmulighet. Kan bli litt liten om du
har mye overtrekkstøy og drikke på Birken

4
6
3
5
4
5
6
5
3
3
3
5
0
6
6
6
0
0
0
6
3
0

Merke
Modell
Nettside
Forhandler
Pris
Farger
Volum (liter)
Vekt (gram)
Egner til
Hvorfor

Hvorfor ikke

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

Lettest og best 

til marathonsykling

���

valgt å fremheve sekker som
utpeker seg med ulike spesial-
områder i tillegg til testvinneren. 

Tips
Før kjøp: Bestem deg for hvilket
behov sekken skal dekke og hvil-
ke detaljer du setter pris på.
Prøv sekken i butikken. Putt
gjerne litt i den og hopp litt, bøy
deg fremover for å kjenne hvor-
dan den vil være å sykle med.
Pass på at eventuelle sidelom-
mer ikke hindrer staking på
langrenn. Tenk på at noen sek-
ker leveres i to størrelser for å
passe til korte og lange rygger.

Viktig å tenke på ved rengjø-
ring: Forhandlerne har svart for-
skjellig på hvordan sekkene kan
vaskes. De fleste anbefaler
håndvask i lunket vann med
mild såpe. Enkelte sier at sek-
kene tåler skånsom maskinvask.
Vi anbefaler håndvask såfremt
ikke noe annet fremgår tydelig
av produktbeskrivelsen. 

PRAKTISK: Mulighet for å ekspandere og kompri-
mere sekken med f.eks glidelås er nyttig.

PRAKTISK: Du vil også sette pris på et regn-
trekk, og kanskje et hjelmtrekk?

>>> >>>

Merke
Modell
Nettside
Forhandler
Pris
Farger
Volum (liter)
Vekt (gram)
Egner til
Hvorfor

Hvorfor ikke

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

The North Face
Hammerhead
www.thenorthface.com
Anton Sport, noen Sport 1 og Stadion
butikker
999
Grå med sort, orange eller mørk grønn
12
700
Sykling og langrenn. Akseptabel til
løping.
Svært velutstyrt sekk med mange rom
og gode løsninger
God ryggplate, skulderstropper og
bryststropp gjør dette til en meget
behagelig sekk
Eget rom til drikkeblære med drenshull
i bunnen. Drikkeblære følger med
Kompresjonsmulighet og strikk for å
feste ekstra ting utenpå

4
6
3
5
4
4
4
3
5
3
5
6
6
6
5
0
6
6
0
6
4
3

The North Face
Mako
www.thenorthface.com
Anton Sport, noen Sport 1 og Stadion
butikker
999
Grå med turkis, rosa eller mørk rød
12
680

Svært velutstyrt sekk med mange rom
og gode løsninger. God ryggplate, skul-
derstropper og bryststropp gjør dette til
en meget behagelig sekk. Eget rom til
drikkeblære med drenshull i bunnen.
Drikkeblære følger med. Kompresjons-
mulighet og strikk for å feste ekstra ting
utenpå. Dameutgave av Hammerhead
med ekstra sving på skulderstroppene
og litt kortere rygg
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Vaude
Ultratrail 12
www.vaude.de
Sportshuset

699
Oransje/rød eller grå/sort
12
464
Sykling og langrenn.
God trenings- og konkurransesekk for
sykling og langrenn
Design med herlig enkelt utseende
uten mye krimskrams, men med friske
eller nøytrale farger avhengig av hvil-
ken farge du velger

Mangler feste til baklykt og komprime-
ringsmulighet
I bratte utforbakker på sykkel hvor sek-
ken sklir opp på ryggen, gnager stykket
som forbinder skulderreimene i nakken
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Drikkeblære
Vi har vurdert drikkeblærene 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

Vi har lagt mest vekt på hvordan munnstykket
er å drikke av. Deretter har vi vektlagt hvordan
blærene er å åpne, fylle og lukke, og vaske.
Vekt, pris og eventuell avstenging av munn-
stykket har vi lagt minst vekt på. 

Tips:
• Bruk vann på drikkeblæren og sterk sports-

drikk eller saft på flasken på lengre trenings-
turer. Det forenkler rengjøringen.

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

• Bruk isolasjon på slange når det er kaldt.
Varm/lunken drikke hjelper også. Drikk jevn-
lig og blås drikken tilbake slik at den ikke fry-
ser i slangen.

Enkel høyderegulering og fløyte i
spenna (over) på Vaude Ultratrail.

Feste for løse reimer (t.v).

Smålommer for f.eks. bar eller gel
(t.h.)
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Merke
Modell
Nettside
Forhandler

Pris
Brukes i
Vekt i gram
Hvorfor

Hvorfor ikke

Score
Godt munnstykke å 
drikke av
Lås av munnstykke
Lett å åpne
Lett å fylle og lukke
Tett
Lett å vaske blære
Lett å vaske slange og
munnstykke
Vekt
Pris

Camelbak
2 og 3 liter 
www.camelbak.com
Selges i ledende sykkel og
sportsforretninger; Sport1,
Anton Sport, XXL, MX
Sport, Sportshuset, Inter-
sport, Gresvig, Stadion,
OBS Sport, Spinn, Platou
Sport, Oslo Sportslager,
Bull Ski og Kajakk, Milslu-
kern Sport, mfl.
ca 450
Camelbak sekker
200
Testens beste drikkeblæ-
re. Meget godt munn-
stykke som kan låses
Lett å fylle, lukke og vas-
ke både blære og munn-
stykke
Dyrest
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Crave Sports
2 liter m/skrukork
www.cravesports.com

ca 20 usd
Blant annet i Pro sekker.
225
Lett å fylle og lukke
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Hydrapak
1,5 liter
www.hydrapak.com

ca 350
Blant annet i Scott sek-
ker
140

Tungvin å lukke
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Markill
3,5 liter med klemme
www.markill.de
Sportshuset

ca 250
Vaude sekker.
140
Testens nest beste drik-
keblære
Lett å åpne og vaske
Lett blære
Rimelig

Tungvin å lukke
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Platypus
2 liter m/skrukork
www.platypushydration.co
m
Fjellsportbutikker som
f.eks Skandinavisk Høy-
fjellsutstyr og Oslo Sports-
lager

ca 350
Blant annet i Salomon
sekker.
110
Veldig lett blære
Lett å åpne

Liten tut å fylle drikke
gjennom
Krever flaske- eller spesi-
alkost for vasking
Ikke det beste munn-
stykket
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Pris

Platypus

2 liter m/zip-lock
www.platypushydration.com
Fjellsportbutikker som f.eks
Skandinavisk Høyfjellsutstyr og
Oslo Sportslager
ca 400

100
Lett å åpne
Lett å vaske
Veldig lett blære

Ikke det beste munnstykket
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Source

1,5 liter m/skrukork
www.source-vagabond.com
Birk butikker og www.birk.no

ca 200
Blant annet i sekker fra Birk,
Fuji og Deuter.
180
Lett å fylle og lukke
Lett å vaske blære og slange
Rimelig
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Source Deuter

3 liter m/klemme
www.deuter.com
Se www.tapita.no. Denne blæ-
ren selges også under navnet
Source fra www.birk.no. 
ca 200
Brukes blant annet i sekker fra
Birk, Fuji og Deuter.
180
Lett å åpne, fylle og lukke
Lett å vaske blære og slange
Rimelig
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The North Face 
drikkeblære
2 eller 3 liter
www.thenorthface.com

Selges ikke løst.
Brukes i North Face sekker
170
Godt munnstykke med lås
Lett å fylle og lukke

Tungvint å vaske alle delene
på slange og munnstykke.
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Testvinner


