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Klarar en billig kompaktl<il<are iobbet?
Att välja rätt l<il<are är inte alltid så lätt.

fal<t & fägare har testat två billigare modeller för att
se hur de bland annat klarar svårare liusförhållanden.

TExr ocs poro:
Marrs BtlnsrRöHl

n kikare är ett självklart
hjäipmedel för' jägare.
Du tillhör väl inte dem
som riktar vapnets

kikarsikte mot en hundförare för
att rvgör'r vad som 'k1 mrat i

skogsbrynet'l
Jakten på en bra kikare för vet-

tigt pris leder till en uppsjö av

olikr alternatir. Frågrn il' ävett

hur kompakt kikaren bör vara.

En "vanlig" kihare i nolmal
storlck borcle rent tillverknings
telniskt alltid vara bättre än en

liten och kompakt kikare.

Bra i bra ljus
Skillnaden kan emellerlid vara

riktigt svår att upptäcka vid goda
ljusförhållanden. Vid bra ljus är
den kompakta handkikaren ofta
så bra att skillnaden egentligen
saknar praktisk betydelse.

För att ytterligare belysa hur

svårt det kan vara att välja kikare
finns det även en diffus brytpunkt
när den traditionella kikaren
känns för stor och tung för att ha
med ut på jakt.

ldag hrr \larka kompositmaleri-
al pressat ner vikten på handkika-
re. Viktskillnaden är nurtera
inget egentligt argument som
talar mot de traditionella kikar-
modellerna.

Två kikare från Z-aim
Jakt & Jägare har under ett

halvår använt två helt nya hand-
kikare. en traditionell samt en

kompaktmodell fiån företaget Z-
airn.

Bägge dessa kikare ligger i övre
lågprisklassen och borde vara
riktigt bra alternativ även för krä-
vande användare i skog och
mark.

Den ena är en kompaktmodell
8x25 millimeter och den andra
kikaren en traditionell 8x42.

Under normala ljusförhå1landen

Skillnaden mellan en 42 millimeters ljusöppning (bilden ovan)
och en kikare med 25 millimeter är att den större modellens
linsyta släpper in cirka tre gånger så mycket ljus. Det ger den

större kikaren en betydande fördel. (Bilden på den träade tjä-

ationer en så mörk bild att den

inte gav någon som helst hjä1P.

En annan nackdel. sum även

f'örstärks av den begränsade
ljusstyrkan, är att kornPakta
modeller rent generellt är mycket
svårare att justera skärPan med i

dåliga ljussituationer.

Samma dåliga resultat
Den kompakta modellen jäm-

fördes då med en bra, kornPakt
kikare av ett annat fabrikat men

effekten var den samma. Korta
avstånd i dåliga ljLrsförhållanden
satte direkt pekfingret På de kom-
pakta kikarmodellernas svaghe-
ter. åtminstone i de fall när kikar-
rra hrr åtta gångers förstoring.

Sammanfattningsvis betraktas

bägge dessa handkikare tveklöst
som bra och definitivt prisvärda.

Bägge handkikarna jag testade

hrr åtta gångers lörstoring.

De saluförs som vattensäkra
och har antireflexbehandlade lin-
ser.

Kikarna är gummerade och
greppvänligt utformade. De gick
mycket bra att använda även med
glasögon. Dessutom är bägge

modellerna tillverkade med Bak
4-prisma, vilket är ett kvalitets-
begrepp som tidigare bara fanns i

dyrare kikarrnodeller. Bak 4-pris-

Till vänster 8x42-kikaren som med större linsyta har en klar
fördel mot 8x25-kikaren när det är skumrask"

FAKTA OM KIKARNA
8x42-kikaren: Pris: I 895 kronor.Vikc 550 gram.

8x25-kikaren: Pris:995 kronor.Vikt 390 gram

Bägge kikarna levereras med väsl<a, Putsdul< och bärrem.

Generafagent Z-aim, telefon 070- | 3 03 679.

www.z-aim.com

är den lilla kompakta kikaren
oväntat nära den större modellen
i prestanda.

Med lacit i hand tog det lång tid
innan de första tecknen kom som
visade var den stora skillnaden
ligger mellan en kikare med 25

respektive 42 millimeters front-
lin s.

Dct var grått och regnigt err

eftermiddag när två trädskällande
lågelhundar a\ mirslxg kommit
in på samma ornråde.
Nu skällde de ståndskall mot

samma gran.

Trots en intcnsiv kikar.prning
från flela håll gick det inte att
hitta någon fåge1 i den risiga gra-
nen.

Snart beskylldes hundarna för
att skälla falskskall.

Klarar inte skumrask
Jag fick för första gången käns-

1an av att den kompakta kikaren
just då inte alls levde upp till de

krav som jag förväntat mig. Det
bekräftades att något inte var bra
när en ung tjädertupp strax däref-
ter f1ög ut från granen.

Efter den händelsen började jag
jämföra de två kikarmodellerna i
dåligt ljus i tät skog.

Dcn kompalta kikrrens begrärr-

sadc lin:diameter gav i r irsa situ-
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dern är inte tagen genom kikare men ger en realistisk bild av
den praktiska skillnaden mellan bägge dessa kikare i mindre
bra ljusförhållanden.) Stor skillnad i ljusinsläpp innebär ett
betydligt bättre resultat i dåliga ljusförhållanden.

ma ska ge klarare bild, bättre ljus-
genomsläpp och kant-till-kant-
skärpa.

Dcn större kikrren.8r42. iäger
550 gram och testcxemplaret gav
en mycket bra och kontlastrik
skärpa ären i svåla nrotljussitua-
tioner.
Den mindre kikaren. 8x25.

väger 390 glam och är en mycket
kompakt kikare som ryms i fick-
an.

Trots sitt lilla format gav den ett
riktigt bra resr-r1tat. Den hade fak-
tiskt ett lika brett syntält på 1 000
metel som den störe mode]len.

Under början av jaktsäson-ren
var den lilla kikaren den absoluta
lavoriten. Det skiljer endast 160
gram i vikt mellirn de två kikar-
modcllerna och den e-qentliga
skillnaden kommer fram f'örst i
dåliga ljusförhållanden och det
beror på, ljusstyrkan.

J&J r2 20 r0

Ljusinsläppet i en 8x42-kikare
har cirka tre gånger så stol yta
som i en 8x25-kikare.

Den större modellen gav riktigt
bra prestanda även i jämförelse
med långt dyrarc märkeskikare.

Svårare få in skärpan
Den största praktiska skillnaclen

i bra ljus mellan de två Z-aimki-
karna äl att det iir svår'ale att stäl-
la in skärpan med den kornpakta
moclellen. speciellt på relativt
kolta avstånd.

Skillnaden i dåliga ljusförhål-
landen var markant till den större
kikarer-rs för'del. tack vare en
cirka tre gånger större linsyta.

8142-rnutlellen hur isin trrr
nackdelen att den är 900 klonor
dyrare.160 gram tyngre och
måste förvaras i ryggsäckcn.
8x25-kikaren ryms därernot i
iackfickan utarr problem. -l

Svensk lagseger
i beagle-NM
Härlig stämning och
rättvisa tävlingar pråig-
lade det nordisl<a mäs-
terskapet i hardrev för
beagle som arrangera-
des i Hassela helgen 20-
2l november.

Av Drcr WrorN

Det svenska laget mecl hun-
darna Rex Zeke, Tuva och Gia
tog hem vandringspriset tillsam-
mans med sina förare Patrik,
Lona och Stig.

Individuellt segrade den fins-
ka hunden Jeppe med den stolta
ägaren Raimo Va.tapuu i kop-
peländan.

Jeppe fick ett förstapiis båda
dagzLrna.

Sparade på krutet
Lotla Magnusson: Tui a ledde

elter lörsta dagen mecl etr
lörstrplis oeh ctt arrdra Lrpptac

elva minuter före stopptid.
Kanske borde hon gjort som
l'inurligt toktiska Prtrik Pcrrson.
som sparade på krutet till andra
dagen med att gå hem efter t-em
timmar.

Rex Zcke hade mlcket krut
kvar till ett lapptfritt för:tapris
dag tr.å. med undrntag ar en

trygghetsrunda till husse, då ett
lodjur kt-rrsade drevlöpan.

Taktiken gav Patrik och Rex

Zeke den individuelia andra-
plalsen i lävlingen.

Markerna r' ar lör det me'ta
harrika och alla hundar hade
mer än elt harslag att la itu med

under täv I irrgsdagalna.
Temperaturen förrta dagen var

några få minusgrader medan
andra dagen bjöd på riktigr vin-
terväder med 10-15 grader
minus. Snödjupet var en dryg
decimeter i genomsnitt.

Förutom hare kunde deltagar-
na - båcle de llrbenta och de

tvåbenta - konstatera att vilttill-
gången var rik och mycket vari-
erande. På rutorna sågs spår
efter både järv, 1o. älg och inte
minst rnård i massor.

Uppskattad tävling
Tävlingarna avslutades med

en härlig middag och en hcj-
dundrande prisutdelning med
llcra uppskaltande trl. där gäs-
ternil utuyekle :in törtjusning
över naturen, arrangemanget,
vädret, rättvisa förhållanden och
en i derrr ögon kompetent
domarkår.

Så om inLe vädret ställer till
det kommer arangörsslaben att

ltterligure linputsa på rlrange-
manget 6-7 december, när årets
s\ en\ka elithundrr ska göra upp
om SM-segern och nästa års
platser i NM. rorn då arlangeras
nära olympiastaden Lilleham-
mer i Norge.

, llyheter

Det svenska laget knep lagsegern. Från vänster Sven-Axel
Sundell, lagledare, Patrik Persson, Lotta Magnusson, Stig
Eriksson samt tävlingsledaren Curt Edström.
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