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Fjernkontrollert fotvarme
Endelig har jeg unngått å fryse på bena på iskalde 
rådyrposter når kvikksølvet har krøpet nedover i takt 
med kaldras i lavereliggende områder henimot jul. 
Uansett hva jeg har forsøkt, så har det sjelden gått noe 

særlig mer enn en times tid, før undersåttene sender 
tydelige signaler om at de sårt savner, om ikke lys så i alle 

fall varme! 
Og da synker også jegertrivselen såpass raskt at det er 

ingen annen utvei enn, opp å gå. Og en urolig jeger på post, 
ser sjelden eller aldri dyr på skuddhold, i beste fall ei hvit 

rådyrrumpe som forsvinner lystig videre.
Det var derfor jeg med store forventninger kunne bytte ut 

sålene i jaktstøvlene med oppladede såler med innebygde 
varmeelementer, trykke på fjernkontrollen og beordre høyest 
mulig komfort.

Og det funker!

Disse varmesålene fra ThermaCELL kan enkelt tilpasses i 
størrelse ved hjelp av en saks for å kunne brukes i alle typer 
fottøy. De er som nevnt utstyrt med innebygget batteri, som 
skal kunne lades inntil 500 ganger. Varmeeffekten kan 
fjernstyres og har tre innstillinger; på det høyeste 43,9 °, 
medium 37,8 ° og AV (ingen varme).

Fulladet batteri skal vare i fem timer, noe som holdt mål de 
ca. ti gangene jeg benyttet sålene på forvinteren. Sålene er 
vannavstøtende og kan erstatte vanlige såler.

Produktet fås kjøpt på Felleskjøpet, Coop, noragent.no og 
en del sportsbutikker. 

Sålene kan derfor absolutt anbefales for jegere og isfiskere 
med kalde føtter!
KÅRE VIDAR PEDERSEN

THERMACELL VARMESÅLER
Størrelse: S (36)–XLL (45–47,5). Pris: Kr 1695,-. 
Produsent: ThermaCELL (heat.termacell.com).  
Importør: Noragent  (tlf: 22 80 90 30)  
www.noragent.no 
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• God varmekapasitet
• Kjekt med fjernkontroll
• Myke og med god støtdemping
• Tåler fukt

• Ingen

MYLAGOPUS JAKTSEKK
Materiale: Polyester 400D med innerstoff i nylon, stropper i  
Polypro webbing og skum i Ethafoam. Volum: 35 l. Vekt: 1540 gram  
(inkl. spenne, sitteunderlag og viltnett). Farge: Forest Green.  
Pris: Kr 2399,-.  Produsent/leverandør:  
www.mylagopus.com/post@mylagopus.com  / Tlf: 0047 905 12 720. 
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• God bærekomfort
• Ergonomisk utformet 
• Unik og praktisk jaktspenne

• Ingen
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Perfekt Rypesekk
Under lange og forhåpentlig spennende dager i rype fjellet eller 
storfuglskogen, er en god sekk noe av det viktigste for jegerens 
helhetsopplevelse. Den må være passe stor og god å bære, 
fordele vekta godt på skuldre og hofter, samt utstyrt med 
funksjonelle og nødvendige detaljer.

MyLagopus er en nyutviklet jaktsekk, kanskje den beste  
som er tilpasset for bevegelig småviltjakt med hund. Produsen
ten er selv ivrig fuglejeger og har gjennom lang tids bruk, 

prøving og feiling, og videreutvikling endelig sekken i 
produksjon. 

Gründer og oppfinner, Jan Furuseth, har utviklet et 
smart modulsystem, en jaktspenne som gjør det enklere 

og mindre slitsomt å håndtere hagle, hund i bånd og 
sekk samtidig. 

Sekken er ergonomisk designet med formpresset 
ryggplate for optimal støtte samt tilfredsstillende 

ventilasjon. Den er utstyrt med flere funksjo
nelle lommer og kan også leveres med holder 

for linksskyttere. 
Brystremmer og hoftebeltet kan 

naturligvis justeres slik at sekken og 
den unike spenna med holder sitter 
best mulig, uansett hvordan 

jegerkroppen ser ut. Det er svært praktisk og avlastende 
for både skuldre og armer, slik at hagla kan hvile trygt i 
holderen under jakta ved at geværets vekt fordeles 
gjennom sekkens hoftebelte og skulderreimer.

Den spesielle holderen gir jegeren muligheter for et 
naturlig tohåndsgrep rundt geværet for en optimal utgangs

posisjon når det plutselig dukker opp en skuddsituasjon. 
Jaktspennen kan også suppleres med festering for hund(er).

Sekken har et gjennomtenkt og funksjonelt bæresystem, og 
ikke minst den helt spesielle geværholderen setter jeg stor pris 
på under lange jaktdager. Man blir ikke noe mindre påvirkelig 
for statisk muskelbelastning i skulder og nakkeregionen ved 
bæring av sekk på sine gamle dager!
KÅRE VIDAR PEDERSEN


