UTSTYRSTESTER

{ AKU R IS ER VA HI GTX }

Solide slitere

GOD STØTTE:
Riserva er et godt og
greit prisa alternativ hvis
du er på utkikk etter
høye jaktstøvler.

En del jegere er skeptiske til
italienske støvler fordi de kan
være smalere i lesten enn det
nordboerne liker. Aku Riserva
gjør skepsisen til skamme, og
er tvert imot noe av det bedre
jeg har prøvd av jaktstøvler.
T EK S T O G FOTO: Å S G E I R S TØ R DA L

R

iserva Hi GTX er jaktstøvler av
det solide, høye slaget, som du
gjerne foretrekker dersom du
enten skal bære tungt eller skal
gå mye i myr. Lærstøvler i myr kan være så
ymse, særlig over flere dager, sjøl om de er
utstyrt med membran.
Men der har Riserva imponert så langt:
Ei maraton-økt i høst med jakt mer eller
mindre sammenhengende over ti dager i
stedvis vått terreng og tidvis fuktig vær, bød
ikke på noen problemer. Med vilje hadde
jeg nettopp latt være å smøre støvlene på
forhånd, for å se om slitasjen fra milevis
med lyng ville klare å piske litt norsk høst
inn gjennom læret. Men nei, alt av fukt i
disse støvlene, kom fra lankene mine.
God membran
Og sjøl derfra kom det lite fuktighet:
Normalt svetter jeg ganske mye på beina,
særlig hvis jeg går hardt, og må derfor være
påpasselig med skotørkinga. Men her virka
det som membranen klarte å holde unna
fuktigheta, slik at det stort sett dreide seg
om litt damp under innersålen.
Fordi dette er en membranstøvel, er det
relativt tykt fôr, noe som gjør det lett å gå
inn støvlene. Det er standard snøring, med
fire maljer nederst på vrista, fulgt av ei
låsehempe og deretter fire hekter oppover
leggen. Snøringa er rask i bruk og enkel å
tilpasse dersom du vil ha mer eller mindre
slakk oppover leggene. De runde lissene har
litt lett for å gå opp, så det beste er å slå dem
en tørn rundt anklene før du knyter.
Med allsidighet som styrke
Jeg liker stabiliteten i disse støvlene: Til
tross for at det er en høy jaktstøvel, oppleves
de ikke unødig stive slik at de blir vaglete
å gå med. De er likevel ikke slaskete og
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«De oppleves ikke unødig stive
slik at de blir vaglete, men heller
ikke slaskete som noen høye
membranstøvler kan bli.»
dvaske, slik som noen høye membranstøvler kan bli særlig oppover anklene.
Tvert imot oppleves sideveisstabiliteten
som meget god, slik at foten sitter godt i den
skålforma sålen og ikke glipper.
Sålen er passe grovmønstret og har godt
grep, sjøl om det finnes seigere gummi med
bedre feste. Det er egentlig det eneste jeg
har å pirke på, og vi snakker hårfine
nyanser. Alt i alt er dette en meget god jaktstøvel som har sin styrke mer i allsidighet
enn i smidighet, uten at det oppleves
problematisk. Så er du i markedet for å
fornye jaktstøvlene, er Riserva absolutt
ingen dårlig reserve.

PRODUKT: Kraftig jaktstøvel i fullnarva lær
DETALJER: Gore Tex
Performance comfort
membran, Vibram
yttersåle, Double Density
PU innersåle, gummiforsterkning over tåspissen.
SKAFTHØYDE: 26 cm
(21 cm vadehøyde)
VEKT (STR. 45): 2060 g
PRIS: 3.399,LEVERANDØR:
Jarbeaux Sport,
www.jarbeaux.no

Stabil støtte
Svært vanntett
God pris

Ingenting

