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www.skarverennet.no

Trimklassen 
Påmelding starter 16. oktober

Konkurranseklassen 
Påmelding starter i desember

For mer informasjon se:



Birkebeiner’n//test

// 83 

Vi har testet vindjakker til trening og jobbsykling. Alle holder vinden 
ute, men når det kommer til pusteegenskaper og hvor mye regn de 
tåler, er forskjellene store. Birkebeiner’n hjelper deg i valget.

Av Tord Bern Hansen // www.bernhansen.com og Tone Kristin Larsen

Vi tok kontakt med flere leverandører og spurte om de 
hadde vindjakker som var kompakte, vannavvisende og 
egnet for sykling. Vi ønsket oss jakker som var lette slik at 
de er fine å ha med seg i sekken på Birkebeinerrittet el-

ler baklomma på sykkelturer. De skulle også fungere frem 
og tilbake til jobben og på treningsturer. Tålte de yr og 
eventuelt regn, ville det være en god tilleggsegenskap.

Test av:

vindjakker 
til sykling
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Merke:

Navn:

Produsent:

Importør:

Pris:

Fargealternativer:

Vekt i gram:

Pusteegenskaper: 

Passform:

Vannavstøtende: 

Kommentarer:

BIRK 
Pilot 

www.birksport.no

www.birksport.no

599 kr 

Sort

130

Jakken med best stretch i 
stoffet. Veldig behagelig 
å ha på. 
To små glidelåslommer.
Diskrete reflekser både 
bak, på siden og i front. 
Liten i komprimert tilstand

CAstellI 
Squadra

www.castelli-cycling.com

www.interplaza.no

499 kr 

neongul

130

Bra refleks bak og på ermene. 
Finnes i signalfarge.
Veldig liten i komprimert 
tilstand.
Liten i størrelsen.

CRAFt
Performance Bike featherlight 

www.craft.se

 

799 kr 

Neongul eller sort

110

Bra refleks bak, på siden og 
foran. Finnes i signalfarge. 
Veldig liten og kan 
pakkes sammen i jakkens 
lille baklomme.

GORe 
Contest 2.0 AS jacket 

www.gore-tex.com

www.gore-tex.se 

1500 kr 

Rød, sort, gul, m.fl

210

Refleks bak.
Liten i komprimert tilstand.
Lomme bak med glidelås.
Mesh fôr i ermene slik at 
den ikke føles så klam.

MEST
FOR PENGA

Kriteriene
Vindjakkene er vurdert etter følgende kriterier:

Vindtetthet: Blåser det gjennom jakken ved 
normal bruk? Dette er kriteriet vi har lagt mest 
vekt på. 

Pusteegenskaper: Toppscore hvis du ikke blir 
klam under høy intensitet. Sammen med pass-
form det  nest viktigste kriteriet.

Passform: Har den lange og slanke ermer og 
kroppsnær fasong slik at den ikke blåser seg 
opp? Er den lang nok i ryggen og  tetter godt 
rundt halsen og håndledd? 

Vannavstøtende: Hvor lenge kan du sykle i 
lett regn før du skulle ønske at du hadde en 
regnjakke istedenfor? Jakkene med toppscore 

er ikke vanntette, men fungerer helt greit i 
moderat regnvær under trening og korte turer 
frem og tilbake til jobben. Vi har testet dette 
på forholdsvis nye jakker, men husk at disse 
egenskapene kan endres etter bruk.

Refleks: Refleks på ryggen, siden/ermer og i 
front gir høy score. Rygg er viktigst. Finnes jak-
ken i signalfarge gir det også ekstrapoeng.

Smarte løsninger: Lommer, gjerne med glidelås 
for mobil, nøkler eller penger. Liten pose til å 
pakke jakken ned i. 

Vekt og størrelse i komprimert tilstand: Hvor 
liten blir den i komprimert tilstand. Vekt.
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KAlAs 
Gamex 

www.kalaswear.no

1099 kr 

Forskjellige kolleksjoner 
som Birken og Styrkeprøven 

190

3 fine sykkelbaklommer 
med god plass. 
Savner refleks.

NORthwAVe 
Breeze 

www.northwave.com

www.stians-sport.no

799 kr 

Neongul 

90

 

Veldig bra med reflekser. 
Finnes i signalfarge. 
Veldig liten, og følger med en 
liten pose til å pakke jakken i. 

PeARl IzumI 
Elite Convertible

www.pearlizumi.com 

www.shimano-nordic.com

1099 kr

Grønn, gul, sort, hvit, rød 
mm. 

250 

To glidelåslommer i front 
og en bak.
Kan konverteres til vest.
Diskrete reflekser både 
bak, på siden og i front. 
Stor i størrelsen

sPeCIAlIzed 
Windstopper Pro 

www.specialized.com 

1199 kr

Hvit, rød og svart i ulike 
kombinasjoner

130

Bra med reflekser.
Veldig liten i komprimert 
tilstand.

VAude 
Air

www.vaude.com

www.sportpartner.no

699 kr 

Hvit/transparent og  
andre farger 

110 

Refleks bak.
Veldig liten i komprimert 
tilstand, og det følger 
med liten pose til å 
pakke den ned i.

Test-
vinner

Vår anbefaling
Alle jakkene i testen er vindtette og har en passform som passer bra til sykling. 

Er du ute etter en vindjakke som puster godt og tåler 
litt lett regn mener vi Pearl Izumi er et godt valg. Den 
er vår favoritt. Jakken har et par stikklommer, reflekser og 
kan gjøres om til vest ved å ta av ermene. Den finnes også 
i flere farger. Eneste som trekker noe ned, er at den er litt 
stor i komprimert tilstand. Kjøper du utgaven med faste er-
mer, blir den både lettere og mindre i komprimert tilstand  
samtidig som den er et par hundre kroner rimeligere. 

Kampen om «Mest for penga» stod mellom Birk Pilot 
og Vaude Air hvor førstnevnte gikk av med seieren. 
Begge jakkene har veldig gode pusteegenskaper og en 
god passform. Birk Pilot har i tillegg et veldig behagelig 
stoff i strech, og vi synes den er testens beste å ha på. 
Begge tåler litt lett regn, men her er Vaude Air litt bedre. 

Birk Pilot er som gjennomsnittet av jakkene på dette 
området. Mens Vaude har sparsommelig med reflekser 
og ingen lommer, har Birk Pilot flere reflekser og to stikk-
lommer med glidelås. 

Jakkene fra Gore og Specialized er mest vind- og vannav-
støtende. De har begge en Gore Windstopper membran. 
Dette er gode jakker, men vi blir klamme i jakkene i tøffe 
stigninger og når vi sykler hardt. Til gjengjeld tåler de vel-
dig mye regn før man blir plagsomt våt. Sykler du bare 
rolige turer, er dette gode alternativer, men da tror vi at 
en pustende regnjakke, for eksempel i Gore-tex, er et like 
godt alternativ da disse de siste årene har fått enda bedre 
pusteegenskaper. De vil også beskytte enda bedre mot 
regn. I en senere utgave tester vi regnjakker. 


