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Se bort
SIKRINGSBRILLEN CU
Da denne brillen ble presentert for oss første 
gang tenkte vi: nok en unyttig sak fra folk som 
ikke har peiling. Hva skal man med briller som 
gjør at man ser opp når man ser bort, og dermed 
ikke ser annet enn opp? Hva med balansen, 
visuell kontakt med taubremsen og utsikten rett 
fram?
Men wow for en positiv overraskelse denne bril-
len er! Man ser virkelig godt klatreren der oppe, 
og man går god oversikt over både taubrems og 
omgivelser, med C U. For den uinnvidde er det 
jo det som er hele poenget med brillen; slippe 
å bøye nakken bakover for å se på klatreren når 
man sikrer. Mange har jo store problemer med 
nakken under lange sikringsøkter. Egner seg 
derfor godt når kompisen din arbeider med et 
prosjekt, eller på en lang og tidkrevende onsight.
Sikringsbrillen C U kan anbefales på det varmeste.

Mer info: www.powernplay.de

Svært god kvalitet, svært god �nish, bra design, godt bæresystem, kan åpnes helt ned.

Ikke mulig å stappe inn mer enn de 50 litrene.

Forbausende godt syn oppover, helt 
fin oversikt fremover mens man har 
brillen på, du unngår nakkeproblemer.

Koster i overkant mye.

Arc´teryx har lenge laget produkter av høy kvalitet, og jeg har selv hatt gleden av å prøve å slite ut et par sekker fra 
denne produsenten gjennom en tiårsperiode, foreløpig uten hell. Med Miura har kanadierne nok en gang laget et 
produkt det står respekt av. Sekken sitter fantastisk på ryggen og føles lett og håndterlig i bruk, den har et nett men 
slitesterkt sto� som er vanntett og har et solid bæresystem. Åpningen går helt ned med to glidelåser, en på hver side. På 
innsiden er det utstyrsløkker som kan være praktisk om man be�nner seg i bratt terreng og skal ned i bunnen av sekken. 
De 50 literne rommer gjerne det man ønsker å ta med seg på tur; tau, utstyr, mat, klær og vann. Toppen låses ikke med 
et vanlig topplokk, men med et spesielt rullesystem ala det man �nner på våtpakninger. Designmessig ser dette fresht 
ut, men her er også min eneste innsigelse på sekken: Jeg fant rullesystemet litt upraktisk. Den gode gamle snøremeka-
nismen er kanskje på vei ut, men den har en kjempefordel: Med en god snølås kan man stappe toppen full av saker og 
ting som man plutselig «også må ta med». Dette er umulig med Miura, noe jeg �kk erfare på tur. Det jeg plutselig «også 
måtte ta med», måtte bæres ved siden av. Om du derimot planlegger turen litt bedre enn jeg og ikke trenger mer enn 
de 50 literne har du en fantastisk sekk i mange år. Vekt 2,2 kg. Tre rygglengder. Miura anbefales etter vår testperiode. 
Sekken fås også i 30 liter. 

Pris kr 1999,- (for 50 liter og 1799,- for 30 liter)  |  Web: www.arcteryx.com

Lett mekanikk
TRANGO CINCH
Når i all verden skal Petzls GriGri få en verdig konkurrent? Det spørsmålet er det mange 
som har spurt seg. De �este nye automatiske taubremser som har kommet på marke-
det har hatt et eller annet ved seg; vanskelig å gi ut tau eller vanskelig å �re ned. Vi har 
sett �ere ganske bra tilløp men fremdeles, etter snart 20 år er det GriGri som regjerer 
fronten på selen. Dette kan det nå være slutt på. Etter vår testing kommer Trango 
Cinch godt ut. Taubremsen er med sine 182 gram lettere enn GriGri’en (225 gram). For 
lange anmarsjer har dette noen å si, og om man tenker slik på alt ens utstyr vil du se at 
sekken blir godt merkbart lettere.
Håndteringen kan være noe uvant i starten, men man kommer raskt inn i en rutine på 
å gi ut tau og å �re ned, og etter litt øving oppleves håndteringen som like enkel som 

en GriGri. Cinchen er mindre mer kvadratisk og kan 
dermed virke litt vanskeligere å få tak på, men per-
sonlig anså jeg ikke dette som noe problem. Cinch 
tar også tau helt ned i 9,4 mm, mot GriGris 10 mm 
(9,7 aksepteres angivelig av produsenten). Cinch 
er en bra dings som gir GriGri god konkurranse.

Pris kr 799,–  |  Mer info:  www.trango.com

Mindre og lettere enn Petzl Grigri, kan brukes på tau helt ned i 9,4 mm

Ingen opplagte svakheter

Pen sekk
ARC´TERYX MIURA 50
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Svært god kvalitet, svært god �nish, bra design, godt bæresystem, kan åpnes helt ned.

Ikke mulig å stappe inn mer enn de 50 litrene.

Arc´teryx har lenge laget produkter av høy kvalitet, og jeg har selv hatt gleden av å prøve å slite ut et par sekker fra 
denne produsenten gjennom en tiårsperiode, fofof reløpig uten hell. Med Miura har kanadierne nok en gang laget et 
produkt det står respekt av. Sekken sitter fantastisk på ryggen og føføf les lett og håndterlig i bruk, den har et nett men
slitesterkt sto� som er vanntett og har et solid bæresystem. Åpningen går helt ned med to glidelåser, en på hver side. På
innsiden er det utstyrsløkker som kan være praktisk om man be�nner seg i bratt terreng og skal ned i bunnen av sekken. 
De 50 literne rommer gjerne det man ønsker å ta med seg på tur; tau, utstyr, mat, klær og vann. ToToT ppen låses ikke med
et vanlig topplokk, men med et spesielt rullesystem ala det man �nner på våtpakninger. Designmessig ser dette fresht
ut, men her er også min eneste innsigelse på sekken: Jeg fant rullesystemet litt upraktisk. Den gode gamle snøremeka-
nismen er kanskjk e på vei ut, men den har en kjk empefofof rdel: Med en god snølås kan man stappe toppen full av saker og 
ting som man plutselig «også må ta med». Dette er umulig med Miura, noe jeg �kk erfare på tur. Det jeg plutselig «også 
måtte ta med», måtte bæres ved siden av. Om du derimot planlegger turen litt bedre enn jeg og ikke trenger mer enn
de 50 literne har du en fantastisk sekk i mange år. Vekt 2,2 kg. Tre rygglengder. Miura anbefales etter vår testperiode. 
Sekken fås også i 30 liter. 

Pris kr 1999,- (for 50 liter og 1799,- for 30 liter)  |  Web: www.arcteryx.com

Lett mekanikk
TRANGO CINCH
Når i all verden skal Petzls GriGri få en verdig konkurrent? Det spørsmålet er det mange
som har spurt seg. De �este nye automatiske taubremser som har kommet på marke-
det har hatt et eller annet ved seg; vanskelig å gi ut tau eller vanskelig å �re ned. Vi har
sett �ere ganske bra tilløp men fremdeles, etter snart 20 år er det GriGri som regjerer
fronten på selen. Dette kan det nå være slutt på. Etter vår testing kommer Trango
Cinch godt ut. TaTaT ubremsen er med sine 182 gram lettere enn GriGri’en (225 gram). For 
lange anmarsjs er har dette noen å si, og om man tenker slik på alt ens utstyr vil du se at
sekken blir godt merkbart lettere.
Håndteringen kan være noe uvant i starten, men man kommer raskt inn i en rutine på 
å gi ut tau og å �re ned, og etter litt øving oppleves håndteringen som like enkel som

en GriGri. Cinchen er mindre mer kvadratisk og kan
dermed virke litt vanskeligere å få tak på, men per-
sonlig anså jeg ikke dette som noe problem. Cinch
tar også tau helt ned i 9,4 mm, mot GriGris 10 mm
(9,7 aksepteres angivelig av produsenten). Cinch
er en bra dings som gir GriGri god konkurranse.

Pris kr 799,–  |  Mer info: www.trango.com

Mindre og lettere enn Petzl Grigri, kan brukes på tau helt ned i 9,4 mm

Ingen opplagte svakheter
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