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VI TESTER VINTER- OG VÅR-

VÅR / HØST

SYKKELJAKKER
God bevegelighet, vindtetthet og ventilasjon er viktige egenskaper for en god
sykkeljakke til bruk i den kjølige tiden av året. Vi har testet åtte gode jakker.
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FOTO: PRODUSENTENE

ør måtte vi ofte velge mellom de gode
egenskapene. Var jakken vindtett og litt
vannavstøtende, ble den klam. Skulle du i tillegg
ha en jakke som varmet godt, ble den mindre bevegelig. Utviklingen på tekstilsiden har
kommet langt, og flere av jakkene i denne testen
leverer godt på alle områder.
Vi driver ikke med laboratorietester, så noen
av egenskapene har vi vurdert på bakgrunn av
opplysninger fra leverandørene, supplert med
egne observasjoner.
Testen gir deg oversikt over viktige faktorer du
bør ta hensyn til når du skal kjøpe en god jakke.
Ut fra dette kan du selv vurdere hvilken som
er best egnet til nettopp ditt bruk.
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TESTVINNERE ETTER ÅRSTID

Vi har hatt meget gode jakker på test, og det har
vært krevende å utnevne testvinnere. Om du
vektlegger egenskapene litt anderledes enn oss,
kan det hende at din favoritt er en annen.
Det første som er viktig, er å velge hvor varm
jakke du ønsker. Vi har delt testjakkene inn i
jakker med middels isolasjon (vinter) og de med
tynnere isolasjon (vår/høst), og overgangen er
glidende. De tynnere jakkene passer etter vår
oppfatning best fra tre til fire varmegrader og
litt mer om du sykler rolig langtur. Jakkene med
middels isolasjon synes vi er gode ned mot et par
minusgrader på rolige langturer med en supertrøye eller tynn ulltrøye under.
Det neste som er viktig å vurdere, er hvor gode
pusteegenskapene skal være. Noen av jakkene
har noe stoff som ikke er vindtett. Det bedrer
pusteegenskapene, men kan også oppleves
kjøligere. Noen har felt inn dette stoffet under
ermene (Kalas), og noen har det både under
ermene og på ryggen (en Giro jakke). Andre
muligheter er klaffer/overlapp på ryggen slik
Shimano har, eller ventiler i siden med glidelåser
som Orack.
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KRITERIENE
Vi tok kontakt med leverandørene og ba om jakker som
passer for syklister når de trener om våren, høsten og
milde vintre, det vil si ca -2 til 6 grader. Skal de brukes i
kaldere vær, justerer man med trøye under. Jakkene skal
brukes til både rolige og hardere treningsturer på sti, grus
og asfalt av både mosjonister og merkejegere. I omtalen
har vi vurdert fire hovedegenskaper ved jakkene:

Diadora
Firenze

Giro Chrono
Pro Windblock

Kalas
Rainmem Z

ISOLASJON: Vår/høst
IMPORTØR: Ultimate Nordic
PRIS: Kr. 999,VEKT [gram]: 550

ISOLASJON: Vår/høst
IMPORTØR: Ultimate Nordic
PRIS: Kr. 1 399,VEKT [gram]: 380

ISOLASJON: Vår/høst
IMPORTØR: Brav Teamwear
PRIS: Kr. 1 799,VEKT [gram]: 390

Komfort:
Opplevelse i aktivitet:
Refleks:
Lommer:

Komfort:
Opplevelse i aktivitet:
Refleks:
Lommer:

Komfort:
Opplevelse i aktivitet:
Refleks:
Lommer:
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PASSFORM OG KOMFORT

Slutter jakken godt til rundt håndleddene og halsen. Er den lang nok,
spesielt i ermene og ryggen, og slutter den godt til rundt underkroppen
så du ikke får trekk opp under jakken. I tillegg til å bidra til passform, er
dette egenskaper som er viktige for at jakken ikke skal blafre i vinden.
OPPLEVELSE I AKTIVITET

Puster stoffet godt slik at du ikke blir klam under høy aktivitet, og er
den vind- og eventuelt vannavvisende. Vi har også vurdert om stoffet er
tøyelig slik at jakken ikke hindrer bevegeligheten din.

HVORFOR:

HVORFOR:

HVORFOR:

En god jakke som står godt i motvind og
fuktig vær. God passform, men litt stivere
og mindre tøyelig i stoffet enn de andre.
En stor lomme og en liten med glidelås på
ryggen, og to stikklommer med glidelås.
Litt refleks på ryggen og på sidene ved
stikklommene.

En knallbra jakke med meget god bevegelighet. Den slutter godt til rundt armene,
rundt halsen og har god lengde på ryggen. Passformen er meget bra til sykling.
tre gode lommer på ryggen og en ekstra
liten lomme med glidelås til nøkler og
kredittkort.
Jakken er vindtett og vannavvisende,
men puster likevel bra. Stoff som puster
under ermene og store deler av ryggen.
Bra med reflekser på ryggen, litt i front og
på en skulder.

Vår favoritt fra 3-4 grader og mer, og den
beste jakken å ha på med super bevegelighet. Den slutter godt til rundt armene,
rundt halsen og har ekstra god lengde
på ryggen. Passformen er meget bra til
sykling. tre gode lommer på ryggen med
nøkkelhempe i den ene. Jakken er vindtett og vannavvisende, men puster likevel
bra. Stoff som puster under ermene.
Bra med reflekser på ryggen og i front.
Kun to små ting vi savner på denne
supre jakken, og det er en liten refleks i
siden/på ermet, og en glidelåslomme til
kredittkort og/eller kontanter.

REFLEKS

En jakke som skal brukes på trafikkert vei bør ha refleks. Vi har lagt mest
vekt på refleks på ryggen, men har gitt tilleggspoeng for refleks i front
eller på sidene.
LOMMER

Godt med oppbevaring i lommer på ryggen. Vi ønsker gjerne tre lommer
på ryggen, og at de er enkle å komme til. En ekstra nøkkel-/kredittkortlomme, eller hempe til å henge nøkler i står også på listen vår. Glidelåser
bør være enkle å betjene.
Vi har også omtalt hvor mye jakken isolerer, men har ikke vektlagt dette.
Hvor varm jakke du ønsker, er helt avhengig av hvilket vær du vanligvis
sykler i, intensiteten på turene, hvor mange lag du har under, og ikke
minst hvor lett du fryser. Jakkene med minst isolasjon har vi klassifisert
som «vår/høst», og de med mest isolasjon som «vinter».
Vi har ikke vektlagt pris da betalingsvilligheten er forskjellig. I tillegg er
det ofte tilbud på enkelte produkter.

VÅR / HØST
Det er tre jakker vi har klassifisert som vår/høst, og det er Diadora Firenze,
Giro Chrono Pro Windblock og Kalas Rainmem Z.
I denne klassen var det et svært jevnt løp mellom Kalas og Giro.
Dette er to meget gode jakker. Begge har suveren passform og
komfort, men vi opplever lengden på ryggen og fleksibiliteten på
Kalasjakka som litt bedre. Begge jakkene har pustende stoff under
ermene.

Giro har i tillegg pustende/ikke vindtett stoff i ryggen. Det puster bedre, men det blir også litt raskere kaldt. Vi foretrekker Kalas
sin løsning. Kalasjakka har også litt bedre med reflekser i front,
men Giro er best på lommeløsningen med egen liten glidelåslomme. Etter fotofinish utnevner vi Kalas Rainmem Z som testvinner.
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VINTER

VINTER

Det er fem jakker vi har
klassifisert som vinter. Det er
Giro Chrono Pro Alpha, Kalas
Mission Winter Flow, Orack,
Pearl Izumi Quest AmFIB og
Shimano Wind Jacket.

Giro Chrono
Pro Alpha

Kalas Mission
Winter Flow

Orack

Pearl Izumi
Quest AmFIB

Shimano
Vinterjakke

ISOLASJON: Vinter
IMPORTØR: Ultimate Nordic
PRIS: Kr. 2 499,VEKT [gram]: 460

ISOLASJON: Vinter
IMPORTØR: Brav Teamwear
PRIS: Kr. 1 999,VEKT [gram]: 460

ISOLASJON: Vinter
IMPORTØR: Ultimate Nordic
PRIS: Kr 1 699,VEKT [gram]: 410

ISOLASJON: Vinter
IMPORTØR: Shimano Nordic
PRIS: Kr. 1 399,VEKT [gram]: 420

ISOLASJON: Vinter
IMPORTØR: Shimano Nordic
PRIS: Kr. 1 699,VEKT [gram]: 500

Komfort:
Opplevelse i aktivitet:
Refleks:
Lommer:

Komfort:
Opplevelse i aktivitet:
Refleks:
Lommer:

Komfort:
Opplevelse i aktivitet:
Refleks:
Lommer:

Komfort:
Opplevelse i aktivitet:
Refleks:
Lommer:

Komfort:
Opplevelse i aktivitet:
Refleks:
Lommer:
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HVORFOR:

HVORFOR:

HVORFOR:

HVORFOR:

HVORFOR:

En god jakke. Den slutter godt til rundt
armene, rundt halsen og har god lengde
på ryggen.
Passformen er meget bra til sykling.
Jakken er vindtett og vannavvisende, og
har ekstra tykk fleece i front på kroppen
og ermene.
En utfordring er at temperaturforskjellen blir for stor mellom der hvor det er
fleece og der det bare er vindstoff uten
isolasjon. Det fører til kondens i ermene som renner ned til mansjetten, og
hanskene blir våte innvendig. Uten denne
ulempen, hadde jakken vært en testvinner kandidat
Tre gode lommer på ryggen med klaff
over og en liten ekstra med glidelås.
Godt med reflekser på ryggen og litt
på siden og i fronten.

En knallbra jakke med meget god
bevegelighet. Den slutter godt til rundt
armene, rundt halsen og har god lengde
på ryggen.
Passformen er meget bra til sykling.
Tre gode lommer på ryggen og en
ekstra liten lomme med glidelås til nøkler
og kredittkort.
Jakken er vindtett og vannavvisende,
men puster likevel bra. Stoff som puster
under ermene og deler av ryggen.
Bra med reflekser på ryggen og litt i
front og på en skulder.

Vår favoritt fra 3-4 grader og kaldere. Den
slutter godt til rundt armene, rundt halsen
og har ekstra god lengde på ryggen med
en suveren refleksstripe på tvers.
Passformen er meget bra til sykling.
Tre gode lommer på ryggen med en
liten klaff over slik at du ikke får kald luft
eller snø i baklommen.
Jakken er vindtett og vannavvisende,
men puster likevel bra. Ventiler med glidelås i siden.
Bra med reflekser på ryggen og litt på
siden.
Kun to små ting vi savner på denne
supre jakken, og det er refleks i front,
og en glidelåslomme til kredittkort eller
kontanter.

En god jakke som står godt imot vind
og fuktig vær. Videre i passformen og
kortere enn de andre jakkene. En stor
lomme med glidelås på ryggen.
En liten refleks på ryggen og på
ermene.
Jakken er bedre egnet til fritidssykling
enn trening med sitt snitt og utforming.

En meget god jakke. Den slutter godt til
rundt armene, rundt halsen og har god
lengde på ryggen. Passformen er meget
bra til sykling.
Tre gode lommer på ryggen og en liten
brystlomme med glidelås.
Jakken er vindtett og vannavvisende,
men puster likevel bra med hjelp fra to
ventiler/klaffer på ryggen.
Liten refleksstripe på ryggen.
Hadde denne jakken hatt bedre reflekser, hadde den vært vår testvinner.
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I denne klassen er det jevnt løp
mellom jakken fra Kalas, Orack og
Shimano.
Jakken fra Giro har også mange
gode løsninger, men etter vår mening er det for stor forskjell mellom
de delene av jakken som er isolert
med fleece, og de uten isolasjon.
Det er litt som å stå foran et kraftig
bål en kald vinterdag – snittet er
bra, men litt for varmt på siden som
vender mot bålet, og for kaldt på
ryggen.
GOD KOMFORT

Jakkene scorer likt på komfort og
passform. Alle har tre gode lommer
på ryggen. Shimano har i tillegg en
glidelåslomme på brystet til nøkkel
og kredittkort, mens Kalas har nøkkelkrok. Orack mangler dette.
Jakkene oppleves som like bevegelige. Orack har ventilasjon i sidene
med glidelås, Shimano har klaffer/
ventiler på ryggen, mens Kalas har
tøy på undersiden av ermene og
en stripe på ryggen som slipper
gjennom luft.
Vi foretrekker løsningen til
Shimano eller Orack da det oppleves bedre når det blir kaldt ute og
intensiteten er lav.
ULIK MENGDE REFLEKS

Den største forskjellen er på refleks.
Her er Orack klart best med solid
refleks bak. Kalas er rimelig bra,
mens Shimano kun har litt refleks på
baklomma.
Samlet sett går Orack av med seieren tett fulgt av Kalas med Shimano
på tredje.
Hadde Shimano hatt mer refleks,
hadde vi kåret den til testvinner.
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