
P R O D U K T T E S T

VI HAR
TESTET:        store 

sportsbagger
Store sportsbagger er 
praktiske når du skal på en 
aktiv ferie. De største har 
hjul, og konseptet minner 
litt om bestemors trillebag 
som hun brukte til å handle 
dagligvarer på 70-tallet. Vi 
har testet fire bagger som 
er helt i toppsjiktet. 

Douchebag, Evoc, Ortlieb og Os-
prey leverer alle sportsbagger helt i 
toppen. Med volumer rundt 100 liter 
og baggen full av sportsutstyr blir 
vekten fort høy. Da er det praktisk at 
baggen har hjul og et godt håndtak 
til å trekke med. 

KRITERIENE
Vi tok kontakt med leverandørene og 
ba om en bag i størrelse 80-120 liter 
som som egner seg til aktive ferier, 
samlinger og konkurranser. Vi har 
lagt vekt på fire områder ved vurde-
ring av baggene. Det er hvordan det 
er å pakke i baggen, hvor greit er det 
å ta den med seg rundt, hvor godt 
den beskytter innholdet og om den 
har andre smarte detaljer/funksjoner. 
Innenfor hver av disse områdene har 
vi vurdert flere kriterier: 

TEKST: TORD BERN HANSEN

KRITERIE

PAKKING AV BAG

Størrelse

Vekt

Inndeling av hovedrom

Små lommer

Lukkemekanisme

FORFLYTNING AV BAG

Hjul

Trekkhåndtak

Skulderrem/seler

Løfte-/bærehåndtak

BESKYTTELSE AV INNHOLDET

Polstring mot støt

Vannavisende

Kompresjon

Låsemulighet

ANDRE DETALJER

Sammenleggbar

Smarte detaljer

Slitestyrke

FORKLARING

I liter. Ønsket volum er rundt 100 liter (80-120)

Lav vekt er en fordel for å få med mest mulig bagasje 
innenfor flyselskapenes vektgrenser, men lav vekt kan 
igjen gå utover andre egenskaper som f.eks beskyttelse/

polstring.

Er det noen inndeling slik at innholdet i det store rommet 
kan organiseres?

Finnes det utvendige og innvendige rom til småsaker?

Hvor lett er det å lukke baggen? 

Er det hjul, og hvor godt triller de?

Hva slags trekkordning er det, og hvor god er den å bruke?

Kan den bæres på skulderen eller ryggen som en sekk?

Har den håndtak til å løfte med?

Hvor godt er den polstret, og beskytter den innholdet bra 
mot skarpe kanter fra kofferter og lignende?

Er den vannavisende/vanntett?

Kan den komprimeres slik at den tilpasses til mengden du 
pakker?

Kan hovedrommet låses for sikrere oppbevaring?

Kan den klappes sammen når den lagres (for å ta minst 
mulig plass)?

Hva slags smarte detaljer har den?

Hva tror vi om holdbarhet og slitestyrke? 

A K T U E L T

Hver utgave av magasinet Birken blir også produsert digitalt. 
På «min side» på www.birkebeiner.no kan du nå selv velge 
om du ønsker magasinet trykt eller digitalt. Ønsker du digital 
utgave, må du påse at e-postadressen er riktig. Sjekk samtidig 
at adressen er riktig.

DIGITAL UTGAVE AV MAGASINET

Cycle Service 
Nordic 
distribuerer 
Michelin

Cycle Service Nordic er nå distribu-
tør av Michelin dekk og vil tilby mar-
kedet høykvalitetsdekk og slanger 
innen landevei, MTB og city.  Mic-
helins høyteknologiske og innova-
tive produktserie har modeller for 
de fleste syklister. Michelin selges i 
ledende sykkel- og sportsbutikker 
over hele landet

FRA EN BIRKEBEINER:
- Jeg må ha et pause-år fra Birken. Det 
har kommet et par «ulver» i klasse  
M65 - 69 som gjør at en må trene  
mer enn jeg har tid og tåleevne til.

Eventyrerne Aleksander Gamme og Cecilie Skog valgte 
å gå Birkebeinerrennet med datteren Vilja i pulk. Det gikk 
tungt, og de brukte over to timer til Skramstadsetra. På 
Kvarstad valgte de å avregistrere seg, men gikk videre 
på eget ansvar. Etter ni timer med dårlig feste var de på 
Sjusjøen. Der oppsøkte de en mat- og drikkestasjon hos 
gode venner. I følge Aleksander var det flott solnedgang 
på fjellet! 

Kl.14.00 søndag dukket de opp på Birkebeineren 
skistadion med startnummer og pulk. Da hadde de full-
ført de 54 kilometerne fra Rena til Lillehammer. Ifølge 
de to er det ikke i deres ånd å ikke fullføre.

Brøt og fullførte 

De store produsentene av 
langrennski har nå felles-
ki i sitt sortiment, og flere 
skaffer seg skiene. Ter-
skelen for å komme seg ut 
på trening og ski blir lave-
re uten smøreutfordringer. 

Administrerende direk-
tør Nils Hult i Madshus kan 
fortelle at de, i sin første 
sesong, har solgt om lag 
13 000 par av sine Intelli-
grip-ski. De aller fleste er 
solgt i Norge. Denne se-
songen har de hatt to mo-
deller. Neste år kommer 
det flere modeller fra den 
norske skiprodusenten. 

Fellene på skiene er 
testet til å holde i 80 - 100 
mil. Deretter kan de byttes 
i den lokale sportsforret-
ningen.

Nils Hult mener det er 
flere fordeler med felleski. 
De gir en lavere terskel inn 
i langrennsporten. I tillegg 
kan man bruke tiden på 
trening og ikke smøring. 
Det er helt enkelt veldig 
enkelt!

EN HILSEN FRA PIPPA
“I was nervous at the start, it’s a tough race with plenty of 
uphill and a strong headwind but I enjoyed every minute of it 
and the fine weather lifted everyone's spirits. The course was 
beautiful and the atmosphere amazing between competitors 
and supporters along the way. I am happy to have participa-
ted and most importantly crossed the finish line.”

FELLESKI 
TAR AV

Bytt utsikt hver gang
90 unike hytter til leie  

fra Sjusjøen Hytteutleie Velkommen
til �ells!

Sjusjøen hytteutleie
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P R O D U K T T E S T

OPPSUMMERING

Vi har brukt baggene på treningssamlinger 
hvor vi har reist både med bil og fly, og vi har 
levd i baggen opptil et par uker av gangen 
og gjennom dette samlet oss noen verdifulle 
erfaringer. 

I denne testen greier vi ikke å kåre en vin-
ner. Hvilken bag som er best er helt avhen-
gig av deg som person og ditt behov, og vi 
anbefaler deg å lese gjennom tabellen som 
viser hvordan baggene skårer på de ulike 
områdene. 

Er du typen som liker å slenge alt du skal 
ha med deg ned i baggen uten at det er så 
nøye hvordan det ligger, bør du gå for Dou-
chebag eller Ortlieb. De har omtrent like stort 
volum og ingen inndeling av hovedrommet, 
selv om det er noen stropper for å holde det 
på plass. Et stort rom gir også fleksibilitet. 
Trenger du en vanntett bag for å være sikker 
på at innholdet holder seg tørt, eller en bag 
som kan bæres på ryggen, er Ortlieb bag-
gen for deg. Douchebag har bedre trillekom-
fort og noen flere smålommer. I tillegg har 
den en mindre sekk som enkelt kan hektes 
på og som funker som håndbagasje på flyet. 

Ønsker du å holde god orden på innholdet 
og skille sko og skittent tøy fra det rene, er 
Evoc eller Osprey baggen for deg. Evoc er 
litt større og er baggen med flest inndelinger 
av hovedrommet. Begge har mange små og 
mellomstore rom. I Evoc kan skilleveggen 
settes i tre høyder – eller tas helt ut. Evoc 
er sammen med Osprey også baggen som 
vi mener gir best beskyttelse av innholdet. 
Evoc er definitivt baggen for den som liker 
å ha full orden i baggen. Er du imidlertid 
avhengig av å bære baggen et stykke før 
du kommer frem til målet, er Osprey en bag 
med et bæresystem som er helt på høyden 
med tursekker. Ikke langt unna før den had-
de kvalifisert for  ukestur i fjellheimen. Os-
prey har også en smart løsning slik at det er 
enkelt å henge på en mindre dagstursekk på 
samme måte som Douchebag. 

Merke
Navn

Produsent
Pris

Volum
Vekt (kg)

Inndeling av hovedrom
Små lommer

Hjul
Trekkehåndtak

Skulderrem/seler
Løfte-/bærehåndtak

Polstring mot støt
Vannavvisende

Kompresjon
Låsemulighet

Sammenleggbar
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DOUCHEBAGS
The Big Bastard 90L
www.douchebags.com
2300,-
90
4,5
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Delvis
Delvis
Delvis
Ja
Ja

ORTLIEB
Duffle RS 110 
www.ortlieb.de
1900,-
110
3
Nei
Delvis
Ja
Delvis
Ja
Ja
Nei
Ja
Delvis
Nei
Ja

EVOC
World Traveller 125 l
www.evocsports.com
1800,-
125
5
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Delvis
Delvis
Ja
Delvis

OSPREY
Sojourn 80
www.ospreypacks.com
2400,-
80
4
Delvis
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Delvis
Ja
Ja
Delvis

VURDERING
Baggen med det kuleste navnet har et stort volum og er lett å trekke 
med seg. Ekstra løftestropper for enkel håndtering, og noe polstring 
mot støt. Lett å hekte på ekstra sekk.

VURDERING
Stor bag hvor hovedrommet er delt opp i flere avdelinger. Disse 
er festet med klips og er mulig å velge posisjon på – eller fjerne. 
Mange fine smålommer til pass, pc og annet. 

VURDERING

Litt mindre enn de andre, men med et 
bæresystem tilnærmet som en proff 
tursekk. Bæresystemet kan skjules når 
du ikke bruker det. Mulig å hekte på   
ekstra dagstursekk. Mange små rom 
og forseggjort bag/sekk. Ønsker du 
større trillebag, har Osprey det i sitt 
utvalg, men da uten bæresystemet. 

VURDERING

Vanntett og enkel bag med stort 
volum som virker solid. Gode skul-
derseler slik at den enkelt kan bæres 
som en stor sekk. 
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