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• Komprimering: Kan den komprimeres mye?
• Hempe til oppheng av sekk: ja/nei
• Høyderegulering av bryststropp: Tungvint, begren-

sede trinn, trinnløs på reim eller trinnløs på spor
• Feste til løse reimer: Kun på skulderstropper eller

hoftebelte, eller begge deler
• Fløyte: ja/nei

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, be-

hagelig, luftig, justerbar innfesting
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: Et stort innvendig

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

• Utvendige lommer: Plass for barer/gel
på skulderstropp eller hoftebelte, side-
lommer, plass til flaske i sidelomme,
strikker eller ekspansjonsrom for store
ting, lite rom for MP3 eller mobil, lom-
mer på hoftebelte, andre lommer

Utstyr
• Opplegg for drikkesystem: Helst eget

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

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

ge, refleks
• Feste for baklykt: ja/nei
• Refleks: Bak, siden, foran
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bryststropp, ryggplate og skulderstropper bidrar
til hvor god den er å ha på, samt stabilitet, beve-
gelsesfrihet og pusteegenskaper.

2. Funksjon er nest viktigst, sammen med utstyret
på sekken. Dette er en forskjell fra birkenklassen,
hvor vi vektla funksjon høyere. Omprioriteringen
skyldes at vi synes blant annet komprimerings-
muligheter og annet utstyr på sekken er viktigere
i denne klassen enn aerodynamikken. Er man vel-
dig opptatt av aerodynamikken anbefales det hel-
ler å kjøpe en sekk i Birkenklassen da den er min-
dre og dermed har lavere luftmotstand. Vi legger
mest vekt på innvendige rom og utvendige lom-
mer. For eksempel om det er små lommer for ba-
rer eller gel på skulderstroppene, er det mulig å
nå en eventuell flaske eller mat fra sidelommene i
fart, om det er lommer på hoftebeltet osv. I tillegg
har vi sjekket om det er lomme for mp3 spiller og
mobiltelefon. Deretter har vi vektlagt aerodyna-
mikk og egenvekten. Selv om vekten ikke har
noen betydning i Birkebeinerarrangementene, er
det en fordel med lett sekk på trening og turer. Vi
setter også pris på om det er noen små avdelinger
for kart, penger og andre småting som vi ikke øn-
sker skal havne i den store haugen.

3. Utstyr. Mange av sekkene har mange gjennom-
tenkte detaljer. Vi legger størst vekt på om sekken
kan komprimeres. Dette er spesielt viktig på store
sekker under løping eller stisykling hvor vi ikke
ønsker at innholdet skal slenge fritt omkring.
Deretter vektlegges opplegget for drikkeblære. Er
det et eget rom for denne med drenshull i bun-

I forrige utgave av Birkebeiner´n
hadde vi en stor test av sekker
som var midt i blinken for Birke-
beinerrennet og –rittet. I denne
utgaven tester vi litt større sekker. 

Også i denne testen blir vi imponert over
funksjonalitet, bærekomfort og utstyret.
Selv om sekkene har et volum på 20-30
liter gjør gode kompresjonsmuligheter
og et godt bæresystem dem egnet til både
Birkebeinerarrangementene, dagsturer,
og i enkelte tilfeller flerdagsturer om du
pakker smart. 

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 dagstur-klassen. Det er ikke
sikkert vår vektlegging og vurdering
stemmer overens med dine behov og øn-
sker. Din favoritt kan dermed være en
annen enn vår. 
Vi har delt kriteriene i fire grupper:
1. 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 hoftebeltet,

nen. Dette er kjekt hvis vi skulle være
uheldig under fylling eller hvis den
springer lekk. Er fremføring av slang-
en enkel og god? Refleks, feste til bak-
lykt og fløyte (integrert i brystspennen)
er viktige sikkerhetsdetaljer i forbin-
delse med trening. I kategorien «kjekt
å ha», plasserer vi enkel høyderegule-
ring av bryststroppen, feste av løse rei-
mer 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. 

4. 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
kroner løst. I testen har vi lagt til snitt-
prisen for drikkeblære når vi har gitt
poeng, om sekken leveres uten blære. 

Vi har ikke hatt mulighet for å vurdere
slitestyrke, eller hvor vannavstøtende sek-
kene er. 

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

Test av dagstursekker

TUNGT Å BÆRE? På tide med ny sekk? Birkbener´n tester sekker egnet for dagsturer. Foto: Johan Marius Svingen Komprimering med glidelas på Camelbak Octane.Smart løsning for feste av løs reim. Praktisk lomme på skulderstropp.
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Bergans
Birken Duo 18
Bergans Fritid AS
www.bergans.no
Dagstur
De fleste kjeder

699
lime/sort eller sort
18
760
Sykling, langrenn og løping

En litt liten dagstursekk eller litt stor
konkurransesekk med bredt bruksom-
råde som passer godt til Birkebeiner-
arrangementene. Elastisk bryststropp
og hoftebelte gjør at den sitter godt
både til løping og røff sykling. Smart
at regntrekket som kan tas av.
Rimelig.

Litt spartansk utstyrt. Mangler blant
annet fløyte på brystspenne.

5
5
5
4
5

Berghaus
49Zero (18L)
Berghaus Limited
www.berghaus.com
Dagstur
Intersport i hele Norge. I tillegg
utvalgte fjellsportspesialister som Oslo
Sportslager, Platou AS, Marius AS m.fl.
599
oransje/svart eller svart/sølv
20
500
Sykling og langrenn. Akseptabel til
løping.
Sekk med minimalistisk og nøytralt
design og lav vekt. 
Aerodynamisk og fungerer utmerket
til Birkebeinerrennet eller -rittet.
Fine sidelommer med plass til flasker,
smørning o.l.

Rimelig.

Mangler flere utvendige lommer og
innvendige rom.
Har ikke fløyte på brystspenne.
5
5
5
4
6

Birk
Hydration Packer, NEWEST
Birk Sport AS
www.birk.no
Dagstur
Birk butikker og www.birk.no

590
sort/grå
30
1120
Sykling og langrenn.

For deg som liker flere rom fremfor et
stort.

Rimelig.

Mangler litt på flere områder.

4
4
4
4
6

Camelbak
Octane 14+
Trygve Alm
www.camelbak.com
Dagstur
Selges i de fleste ledende sykkel og
sportsforretninger/-kjeder.

1198
rød/sort
14 - 21
780
Sykling og langrenn. Akseptabel til
løping.
Stor sekk fullt ekspandert, men som i
komprimert form fungerer godt til
Birkebeinerrennet eller -rittet. Ideell
frem og tilbake til jobben. 
En sekk som egner seg til litt lengre
dagsturer på ski og sykkel eller fler-
dagsturer med lite oppakning.
Godt utstyrt sekk
Meget god bærekomfort. Sekken fun-
gerer derfor også til løping og røff sti-
sykling
Testens beste drikkeblære følger med
og eget rom for denne.
Mangler fløyte på brystspenne og
reflekser. 
Få utvendige lommer
5
5
4
5
3

Camelbak
HAWG
Trygve Alm
www.camelbak.com
Dagstur
Selges i de fleste ledende sykkel og
sportsforretninger/-kjeder.

1198
Svart/grå, blå/grå eller brun/grå
13
850
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

4
4
4
5
3

Deuter
Superbike
Tapita
www.deuter.no
Dagstur
Se www.tapita.no

799
Grå/gul eller svart/sølv
18-22
970
Sykling og langrenn.

Super jobbsyklesekk og tursekk for
sykling.
Har både regntrekk til sekk og regn-
vest til rytter. 
Fine sidelommer med plass til flasker,
smørning o.l.
Meget god bærekomfort.

Mangler fløyte på brystspenne

5
5
5
5
4

Merke
Modell
Importør
Nettside
Volum-klasse
Forhandler

Pris
Farger
Volum
Vekt
Egnet til

Hvorfor

Hvorfor ikke

Poengsum
Bærekomfort
Funksjon
Utstyr
Pris

MEST AERODYNAMISK

Merke
Modell
Importør
Nettside
Volum-klasse
Forhandler

Pris
Farger
Volum
Vekt
Egnet til

Hvorfor

Hvorfor ikke

Poengsum
Bærekomfort
Funksjon
Utstyr
Pris
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Til hvilken idrett egner sekken seg?
Nesten alle sekkene i testen passer til både
langrenn og grussykling. Skal sekker i den-
ne volumklassen også egne seg til løping og
stisykling, må de sitte godt og stabilt på ryg-
gen. Men med for tung sekk blir imidlertid
ikke en løpetur med en god sekk noen hyg-
gelig opplevelse heller. I birkenklassen la vi
vekt på at hoftebeltet ikke måtte forhindre
tilgang til baklommene på sykkeltrøya. Er du
på dagstur, eller om du velger å stille i birken
med en dagstursekk, regner vi med at et
godt hoftebelte og skulderstropper, begge
med lommer på, gir den nødvendige erstat-
ningen for lommen bak på sykkeltrøya. Ing-
en av sekkene i testen er så brede at de for-
hindrer stavbruk på langrenn.

Oppsummering
Halvparten av sekkene har høyeste eller nest
høyeste poengsum. Dette er imponerende,
og sekkene har egenskaper som overgår det
som var vanlig for en del år tilbake. Flere av
sekkene kan brukes til både sykling, lang-

renn og løping, men Osprey Talon 22 utpe-
ker seg med best bærekomfort og som den
klart beste allrounderen. 

Tips
Kjøp: Bestem deg for hvilket behov sekken
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 og
at toppen på sekken ikke dytter borti hjel-
men. Pass på at eventuelle sidelommer ikke
hindrer staking på langrenn. 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 anbe-
faler håndvask i lunket vann med mild såpe.
Enkelte sier at sekkene tåler skånsom ma-
skinvask. Vi anbefaler håndvask såfremt ikke
noe annet fremgår tydelig av produktbeskri-
velsen. 

Drikkeblære
I forrige utgave 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 sports-

drikk eller saft på flasken på lengre tre-
ningsturer. 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.

– Vi skal debutere 
i birken i år.

Se hvordan vi trener på
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Deuter
Speed Lite 30
Tapita
www.deuter.no
Dagstur
Se www.tapita.no

880
svart/sølv
30
820
Sykling og langrenn.

Meget god bærekomfort.
Mange bra utvendige lommer og lav
vekt.
Meget stort volum med gode kom-
presjonsmuligheter.
Fløyte på brystspenne, rom til barer
på skulderstropper og feste til baklykt.

Kan bli for stor

5
5
5
4
3

Lowe Alpine
Mountain Marathon 32
Vertikal AS
www.lowealpine.com
Dagstur
Se www.vertikal.no

999
Kobolt blå eller lys grønn
32
760
Sykling, langrenn og løping

Meget god bærekomfort.
Mange gode utvendige lommer og
lav vekt.
Stort volum med gode kompresjons-
muligheter.

Mangler noen små utstyrsdetaljer for
å nå helt opp.

5
5
5
4
2

Lowe Alpine
Rush 25
Vertikal AS
www.lowealpine.com
Dagstur
Se www.vertikal.no

799
Kobolt blå, lys grønn eller svart
25
790
Sykling, langrenn og løping

Meget god bærekomfort.
Mange bra utvendige lommer og lav
vekt.
Gode kompresjonsmuligheter.

Mangler noen små utstyrsdetaljer for
å nå helt opp.

5
5
5
4
4

Ortlieb
Cor
Ute depot as
www.ortlieb.de
Dagstur
spredt over hele Norge,  ta kontakt
med UTE Depot AS på 
tlf 72 41 12 55
1198
Sort, sort/orange, sort/hvit
13
720
Sykling

Eneste sekk som er helt vanntett. 

Mangler komprimering. Er dårlig
utstyrt og kostbar.

3
4
4
2
1

Osprey
Talon 22
Jarbeaux Sport
www.ospreypacks.com
Dagstur
Sportsnett, Anton Høyfjell, Platou
Sport (se også www.ospreypacks.com
for liste over forhandlere)
799
Blå, orange eller grønn
22
820
Sykling, langrenn og løping

Meget god allroundsekk som scorer
høyt på alle områder, og blant de
beste løpesekkene. Bæresystemet
med god lufting gjør at den sitter
svært godt på kroppen. Kompresjons-
mulighet. Eget rom til drikkeblære
med drenshull. Plass til barer på skul-
derstropper og drikkeflasker i side-
lommer (vanskelig å få tak i under-
veis). Kommer i to rygglengder, og
M/L som vi har testet, er lengre enn
snittet i testen, og passer for personer
fra 180 cm og oppover
Si det :-)

6
6
5
6
4

Vaude
Ultratrail 20
Sporthuset
www.vaude.de
Dagstur
Sportshuset

899
Oransje/rød eller grå/sort
20
580
Sykling og langrenn.

God treningssekk og liten dagstursekk
for sykling og langrenn
Design med herlig enkelt utseende
uten mye krimskrams, men med fris-
ke eller nøytrale farger avhengig av
hvilken farge du velger

Mangler feste til baklykt og kompri-
meringsmulighet. I bratte utforbakker
på sykkel hvor sekken sklir opp på
ryggen, gnager stykket som forbinder
skulderreimene i nakken.
4
4
4
3
3

Merke
Modell
Importør
Nettside
Volum-klasse
Forhandler

Pris
Farger
Volum
Vekt
Egner til

Hvorfor

Hvorfor ikke

Poengsum
Bærekomfort
Funksjon
Utstyr
Pris

Merke
Modell
Importør
Nettside
Volum-klasse
Forhandler

Pris
Farger
Volum
Vekt
Egner til

Hvorfor

Hvorfor ikke

Poengsum
Bærekomfort
Funksjon
Utstyr
Pris
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STØRST VOLUM TESTVINNER
VANNTETT

Floraen av sekker som egner seg
til trening og birkebeinerarrange-
mentene er veldig stor. Fra små tre-
ningssekker, 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 dags-
tursekker som også kan brukes i
birkebeinerrennet og –rittet. Alle
sekkene i denne testen har drik-
keblære, 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 produ-
sentens 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

drikkeblære, lommebok, mobil
og muligens litt smørning eller
verktøy. Ønsker du å bruke den-
ne sekken i Birkebeinerrennet el-
ler –rittet, må du nok ta ut drik-
keblæren og tolke arrangørens
krav til innhold i sekken meget
kreativt (uansvarlig). Disse sek-
kene er imidlertid fine på tre-
ningsturer og i enkelte lange
sykkelritt. 

• Birken. Har plass til drikkeblæ-
re, litt lett overtrekkstøy og smø-
ring eller verktøy. De minste
sekkene i denne klassen vil være
litt knappe i størrelsen hvis du
har mye vann i drikkeblæren og

et voluminøst overtrekkstøy. De
største sekkene i ekspandert ut-
gave fungerer som en liten dags-
tursekk.

• Dagstur. Sekker som har plass til
mer enn du trenger på Birke-
beinerrennet 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 størrelsen er godt egnet
for ski- og sykkelturer, eller frem
og tilbake til jobben.

Siden antallet sekker er stort, er tes-
ten fordelt over tre utgaver av ma-
gasinet. Vi begynner med sekker i
Birken-klassen i denne utgaven,
fortsetter med dagstursekker og av-
slutter med klassen for de minimale. 

Tre volumklasser

– Gjør deg klar 
for Inga-Låmi

Se mine treningstips på
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