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ALDRIG MERE

Når kulden bider, er et par varme
vinterstøvler et must. Her er et par
Prologic Polar Zone Boots i aktion.

Overdel af åndbar cordura nylon
med patenteret Max-4 camouflage-

mønster og læderforstærkninger,
200 grams Thinsulate for, underdel
af sprøjtestøbt gummi. 100% vand-

tæt. God plads til tæerne.
Komforttemperatur: ÷15 til ÷25.

Polar Zone støvlerne koster 999,- 

Mange hardcore bådfiskere foretrækker af sikkerhedsårsager
klassiske erhvervsgummistøvler med ekstremt rummelig pas-
form som fx disse Koster fra Tretorn, fordi de let kan sparkes af,

hvis man ryger overbord. Om vinteren kræver disse støvler
ekstra indersåler og mange sokker. Et løst fit er desuden

en fordel, når man skal hurtigt ind i kabyssen. Et
andet godt eksempel på afsparkelige og ekstremt
varme gummistøler til bådfiskeri er Eiger Sirius.

kolde fødder



KOLDE TÆER ER NOGET, alle har prøvet – og

til enhver tid vil forsøge at undgå. Den lette-

ste genvej til lune tæer er enten at blive

hjemme eller at investere i gode sokker og et

par ordentlige vinterstøvler. Men hvor meget

vil man ofre, og hvilke ting skal prioriteres

højest, når der vælges fiskestøvler til vinter-

halvåret? Skal man holde sig tør og varm i

såvel regn og slud som sne og frost, så er for-

skellige former for pacboots og forede gum-

mistøvler ofte det bedste valg.

Pacboots og thermostøvler
Pacboots, der i princippet er en krydsning

imellem gummistøvler, langskaftede vandre-

støvler og eskimokamikker, er de ideelle vinter-

støvler, når frosten bider. Ud over isolationen

fra selve inderstøvlerne, ligger der typisk et iso-

lerende lag i mellemsålen, hvilket gør det mu-

ligt at holde varmen selv under de koldeste og

mest stillestående aktiviteter som fx båd- og

isfiskeri. De fleste pacboots har vandtætte

gummiforstærkninger op til ankelhøjde, og

ventilationen sikres ved at have åndbar overdel

og skaft af læder eller nylon. Pacboots fåes

med både udtageligt og fast for. Modeller med

fast for kaldes populært thermostøvler.

Inderstøvlen
Inderstøvlen er ofte en flerlaget konstruktion,

der transporterer sveden væk fra foden og hol-

der på varmen. Støvlen er typisk opbygget med

svedtranporterende kunsstof inderst, uld eller

kunststof (fx Thinsulate) i det isolerende mel-

lemlag - og yderst et metalfolielag, som reflek-

terer kropsvarmen. De bedste modeller er kraf-

tigt forstærket for at forbedre slidstyrken - ikke

kun i hælen, men også på underside og front.

En af fordelene ved den udtagelige inders-

tøvle er, at de tørrer langt hurtigere end støv-

ler med fast for, netop fordi foret kan tages

ud. En anden bonus er, at man kan bruge dem

som varme hjemmesko i kahytten eller på

hytteture. Enkelte producenter - fx Kamik, har

inderstøvler med antibakterielle midler er

indvævet i linermaterialet, hvilket er en stor

fordel, hvis man har tendens til sure tæer.

Overdel
Overdelen på pacboots kan være lavet af

mange materialer. Selv om de ligner hinan-

den, kan der være stor forskel på kvaliteten.

Det bedste, men også dyreste læder, stammer

fra ydersiden af dyrets skind. Det kaldes popu-

lært box-, fuld- eller kernelæder. Fordelen ved

dette er, at det er mere slidstærkt samt nem-

mere at gøre ordentlig vandtæt. På uslebet

boxlæder ses navtegningen (hudens naturlige

mønstre), men den kan også være slebet for at

få et nubuck-look. Nubuck er dog som oftest

lavet af skindets mellemlag, mens det dårlig-

ste inderlag – også kaldet spalt – ofte anven-

des til ruskind. Ruskind kendes fra nubuck ved,

at det er grovere og mere flosset. En ulempe

ved de helt dårlige skind/læderkvaliteter er, at

de ikke er nær så vandtætte, samt at det let-

tere sprækker i kraftig frost, især hvis mate-

rialet er gennemvådt. Det er ofte denne type

læder, som ses på modeller til 300-400 kroner

i supermarkederne. Modeller med forseglede

syninger er de mest vandtætte.

En del pacboots har overdel af kraftig cordura

nylon, som ofte imprægneres med en vandaf-

visende PU-coatning. Konstruktionen bruges

typisk til støvler, der ikke behøver at være helt

vandtætte - fx modeller som stort set udeluk-

kende anvendes i så hård frost, at alt vande

alligevel er frosset til is.

Underdel og sål
På pacboots beregnet til de mest ekstreme

temperaturer, er underdelen oftest konstrue-

ret af vulkaniseret gummi, der er lamineret

sammen af flere lag. Ulempen er en relativt

dårlig ankelstøtte. Heldigvis betyder svang- og

ankelstøtte ikke det store til mange former for

fiskeri. Indebærer fiskeriet derimod, at man

skal gå en del med tung oppakning, er det

værd at investere i pacboots med sprøjtestøbt

underdel, som ofte er lidt stivere og har en

tættere pasform. Støvler med afstivning i så-

lerne, solide hæl/tåkapper og god ankelstøtte

yder nemlig fødderne den bedste beskyttelse

imod ømme trædepuder og forvridninger. For

at skåne knæene er det er dog vigtigt, at de

stadig har en vis stødabsorberende effekt. Af

samme årsag har nogle af de bedste og dyreste

støvler en mellemsål af stødabsorberende EVA.

Gummistøvler
Når forholdene er både kolde og våde, er fo-

rede gummistøvler ofte den perfekte løsning.

Den store force er selvfølgelig, at de er fuld-

stændig vandtætte, så man ikke behøver at

betænke sig for at vade i vand helt op til støv-

lekanten. Men skal de være varme nok, kræver

det, at de enten er ordentligt forede eller rige-

ligt store til ekstra indersåler og sokker.

Modsat normale pacboots og vandrestøvler

kan gummistøvlerne ikke ånde. Såfremt støv-

leskaftet sidder for stramt, kan sveden derfor

ikke trænge ud af støvlen, hvilket kan resul-

tere i gennemsvedte sokker, hvis man be-

væger sig meget. En god ventilation af foden

kræver mindst 1-2 cm luft imellem ben og

støvlekant. Omvendt er fordelen ved et tæt

fit omkring ankler og nedre skinneben er, at

de sidder bedre, når man går meget. En tæt

pasform kræver derfor gode svedtranspor-

terende egenskaber i foret.

Passer støvlerne?
Til de fleste former for fiskeri, gælder det om >>
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Utætte støvler og våde fødder. Kulden spreder sig i takt med, at der krampagtigt

vrikkes med tæerne for ikke at miste følelsen – og til sidst den stikkende smerte, som

gradvist afløses af følelsesløse tæer. Der er ingen tvivl; hvis der er noget, som kan

spolere fisketuren, så er det våde eller kolde tæer. fiske-feber har taget et kig på

fordele og ulemper ved forskellige typer af vinterstøvler.
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at have god plads til tæerne, så blodcirkulati-

onenen er i orden. I praksis betyder det, at

man blot skal vælge en skostørrelse der er et

halvt til et helt nummer større end normalt.

Jo bedre plads der er til fødder og ekstra sok-

ker samt eventuelt ekstra indersåler, desto

nemmere bliver det at holde varmen. Går

man derimod meget under sit fiskeri, vil en

for løs pasform let kunne fremprovokere vab-

ler. Til dette formål, er det vigtigt, at de ikke

bliver for store.

Uanset om man sværger til et, to eller

måske tre par sokker under fiskeriet, gælder

det om at prøve støvlerne med nogenlunde

samme type sokker, som man vil bruge i prak-

sis. Når hælen presses helt tilbage i støvlen,

skal der være plads nok til, at man kan vrikke

med tæerne. En god tommelfingerregel er, at

man, når foden presses helt frem i støvlen, let

skal kunne stikke en finger ned imellem hæ-

len og bagstøvlens inderkant.

Hvad koster de?
Jo mere man bruger støvlerne, desto vig-

tigere bliver det at investere i god kvalitet.

Når det er sagt, bør det retfærdigvis nævnes,

at forholdet imellem pris og kvalitet som re-

gel er betydeligt bedre på udstyr i lav- mel-

lemprisklassen. Jo dyrere udstyret er, desto

mere betales der for marginale forbedringer.

Pacboots: Skal støvlerne bruges til få og korte

fisketure eller sporadisk hverdagsbrug, og for-

ventes der kun moderat vandtæthed og hold-

barhed,vil man få ud mest af at købe støvler  >>

Over 80% af varmen fra fødderne
mistes gennem sålen. Støvlens un-
derdel og sål er derfor af stor betyd-
ning, når der vælges vinterstøvler.
Sorel Conquest til 1299,- er et godt
eksempel på en støvler, hvor sålens
opbygning sikrer optimal isolation.
Overdel af 100% vandtæt boxlæder
(nubuck), fastsiddende for af
Thinsulate Ultra, pløs (stykket under
snørebåndene) af cordura, syninger
med vandtætte forseglinger, sprøjtestøbt underdel af gummi med god afstivning og tæt pasform.
Komforttemperatur: ÷25 til ÷40.

Har man brug for et par varme vinterstøvler med fast for, der samtidig egner sig godt til hverdags-
brug, er kortskaftede thermostøvler med Thinsulatefoer, som disse Chilkats fra North Face (999,-),
et godt bud. Overdel af 100% vandtæt 2,2 mm fuldlæder, sprøjtestøbt underdel af gummi og Dri-
lex fleecekrave. Komforttemperatur: ÷15 til ÷25.

V I N T E R S T Ø V L E R

MATERIALER I FOR,
INDERSTØVLER OG SOKKER.

Bomuld suger vand og har en elendig
svedtransport. Materialet bliver koldt og
klamt. Egner sig ikke til vinterfiskeri.

Uld varmer bedre end kunststof – både
i tør og våd tilstand. Selvom ulden isolerer
rimeligt, når det er vådt, er det betydeligt
længere om at tørre end kunststofmate-
rialerne, der også har bedre svedtranspor-
terende egenskaber. Svedig uld er mindre
ildelugtende end tilsvarende uvaskede
syntetiske produkter. Stillestående vinter-
fiskeri stiller selvsagt større krav til isole-
ringsevne end til svedtransporterende
egenskaber. Til dette formål er uld eller
kombinationer af uld og kunststof ofte
det bedste materialevalg. Betegnelsen filt
bruges normalt om uld.

Fleece og fiberpels fremstilles af poly-
ester (PET) - et kunststof der tørrer hurtigt
og har gode svedtransporterende egen-
skaber. Polypropylen (PP) har ligeledes
gode svedtransporterende egenskaber, og
anvendes derfor ofte i liners- eller inder-
sokker, der skal lede fugten væk fra den
svedige hud. Kunststoffer er mere slid-
stærke end uld. Elastiske kunststoffer som
fx nylon og lycra anvendes især for at
optimere pasformen og forbedre slidstyr-
ken i sokker.

Neopren anvendes både til for og sokker,
fordi der skal meget til for at trykke det så
fladt, at det mister sin isolerende egen-
skab. Evnen til at holde på varmen er stort
set uændret i våd tilstand. Materialet i sig
selv er ikke nær så varmt som uld eller
fleece/fiberpels. Det kan ikke kan ånde,
hvilket indebærer, at man hurtigt får fug-
tige og klamme tæer. Der  findes dog per-
forerede/åndbare versioner fra fx Scierra.

Metalfolie anvendes i både indersåler
og -støvler med det formål at reflektere
og bibeholde kropsvarmen i støvlen.

EVA - stødabsorberende kunststof som
anvendes i mellemsåler (Ethylen-Vinyl
Acetat)

PU - polyurethan - vandtæt og relativt
billigt materiale. Anvendes til imprægne-
ring på støvler, telte og regntøj. Standard
PU-coatninger er ikke åndbare.
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Scarpa Lapponia (699,-)
Støvlens nederdel af kraftigt
gummi. Overdel af kraftigt
ruskind. Udtageligt for med uld på
indersiden.
Komforttemperatur: ÷25 til ÷40

Sorel Caribou (999,-)
Overdel af fuldlæder (nubuck look).
Forseglede syninger. Lamineret/vul-
kaniseret underdel af gummi.
Inderstøvle: Udtagelig svedtranspor-
terende PET, PP, metalfolie og PET/vi-
scose, der absorberer fugt. Snefang:
Acryl/uld. Frostspærre: 2,5 mm filt.
Ydersål af Aerotac (naturligt gummi)
Komforttemperatur: ÷25 til ÷40

Sorel Glacier (1299,-)
Overdel af kraftig cordura nylon
med vand- og vindafvisende PU-
coatning. Udtageligt for af 13 mm
Thermo Plus (4-lags konstruktion
m. PET, PP, metalfolie og PET/vis-
cose). Frostspærre: 2,5 mm filt. 13
mm isolerende mellemsål og yder-
sål/undersål af Aerotrac.
Komforttemperatur: ÷40 til ÷75

Colombia Bugabootoo (899,-)
Allround vinterstøvle med støbt
gummiunderdel og kraftigt box-læ-
der skaft, der er 100% vandtæt.
Komfortabel EVA mellemsål.
Komforttemperatur: ÷15 til ÷25

Komforttemperaturer er
angivet af producenterne, og
gælder ved moderat til høj
fysisk aktivitet. Står man stille,
kan der roligt trækkes mindst
10 -15 grader fra.

NB: Sorel, Columbia, LaCrosse,
Scarpa, Kamik og Tretorn har
mange flere modeller end her
vist – se mere på deres respek-
tive hjemmesider.

V I N T E R S T Ø V L E R

Eiger Yukon (799,-)
Overdel: Nubuck. Indersok:
Udtagelig, 75,5% PP, 17,5% uld, 5%
genbrugsfibre, 2% metalfilm.
Kraftigt profileret gummisål med
indlagt stål svang. Sne-guard frem-
stillet i syntetisk lammeskind.
Komforttemperatur: ÷25 til ÷40

Eiger Sirius (699,-)
Lavet i naturgummi. Indersok: udta-
gelig, 75,5% PP, 17,5% uld, 5% gen-
brugsfibre, 2% metalfilm. Kraftigt
profileret gummisål med indlagt
stålkile.
Komforttemperatur: ÷25 til ÷40

Normark (399,-)
4mm neoprenforet støvle af natur-
gummi med god pasform.
Komforttemperatur: +5 til ÷5

Lacrosse Outpost (599,-)
Overdel: Ruskind, underdel af natur-
gummi, mellemsål af 9 mm filt.
Indersok 200 gram Thinsulate og
polymerskum. Stabiliserende stål-
svang og kraftig profileret gummisål.
Komforttemperatur: ÷25 til ÷40

Kamik Frontrange (999,-)
Overdel af fuldlæder med forseg-
lede syninger. Inderstøvle: udtagelig
8 mm Zylex (PP, uld og metalfolie),
underdel vulkaniseret/lamineret.
Komforttemperatur: ÷25 til ÷40

Kamik Icebreaker (599,-)
Fremstillet af naturgummi med ud-
tagelig inderstøvle af 8 mm zylex.
Komforttemperatur: ÷25 til ÷40

Tretorn Thule (749,-)
Fremstillet af naturgummi med 2
mm uldfor og 15 mm isolerende
mellemsål. Spikes til isfiskeri kan
påsættes. Rummelig pasform.
Komforttemperatur: ÷15 til ÷25
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i 300-600 kroners klassen. Anvendes støv-

lerne til hårdt hverdagsbrug samt mange

lange ture  eller ekstremt brug, hvor der for-

ventes vandtæthed og lang holdbarhed, vil

man ofte være bedre tjent med støvler i 600-

1500 kroners klassen.

Forede gummistøvler: På forede gummi-

støvler er der ikke helt så stor kvalitetsforskel

på billige og dyre modeller, som det er tilfæl-

det for pacboots - i hvert fald ikke, hvis man

måler kvalitet på varme, vandtæthed og hold-

barhed. Såfremt det er disse egenskaber der

sættes i højsædet kan man fint klare sig med

støvler i 350-700 kroners klassen. Støvler i

700-1200 kroners klassen adskiller sig typisk

ved højere komfort i form af bedre fit samt

bedre og mere stødabsorberende såler, hvil-

ket er vigtigt, når man går meget.

Sokker
Selv i de bedste støvler, er valget af sokker er

ikke helt uvæsentligt, hvis man skal holde

varmen. Om vinteren er det mest normale at

benytte to par sokker - tynde sokker inderst

og tykke sokker yderst. Skal man gå meget

under fiskeriet har to lag sokker den fordel, at

friktionen og dermed risikoen for vabler

mindskes.

Er man først våd bliver det sværere at holde

varmen - og undgå vabler. Det er derfor en for-

del at vælge sokker af et svedtransporterende

materiale som indersokker, fx et par  tynde po-

lypropylenstrømper, der transporterer sveden

videre ud til et par tykke, isolerende sokker.

Ydersokkerne kan enten være af ren uld eller

et blandingsprodukt De bedste sokker er ty-

pisk strikket på en blanding af flere forskellige

materialer for at optimere både varmekapaci-

tet, slidstyrke og pasform. De mest velsid-

dende modeller er typisk frotterede i hæl,

svang og tå. Denne konstruktion sikrere bedre

stødabsorbtion og forebygger ømme tæer.

Men hvorfor betale 150-300 kroner for et

par kvalitetssokker, når man kan købe ragsok-

ker til 15 kroner nede i Netto? Den store for-

skel på lavpris- og kvalitetssokker ligger ofte i,

at de billige sokker har et lavere indhold af

fordyrende uld og markant højere indhold af

relativt slidstærke kunststoffer - især acryl.

Stik imod, hvad de fleste sikkert vil forvente,

holder dyre sokker med højt indhold af uld

derfor sjældent længere end de billige. Men

selv om de billige sokker måske er lige så

tykke som et par dyre sokker – så varmer de

sjældent nær så godt – og har ofte en dår-

ligere pasform. Man skal altså ikke købe dyre

sokker for holdbarhedens skyld, men fordi de

giver mere varme og bedre komfort. ■

HENVISNING TIL NÆRMESTE FORHANDLER:

Eiger og Prologic: Svendsen Sport, 4619 1913

Härkila: Seeland, 4341 0410, www.seeland.dk.

www.harkila.se

Kamik: Jota Sport, 4342 4525, www.kamik.dk

Normark: Normark, 8711 4170, www.normark.dk

Scarpa og North Face: Friluftsland, 3314 5150,

www.friluftsland.dk

Sorel og Colombia: Pro Line, 8681 8655,

www.sorel.com, www.columbia.com

Simms: Fairpoint Outdoors, 4814 2414,

www.simmsfishing.com 

Tretorn: Puma Denmark, 8652 4100,

www.tretorn.se

Når det er både vådt og koldt, er et par forede gummistøvler
guld værd. Støvler som denne Alphaburly (1099,-) fra Lacrosse
er et godt valg, hvis fiskeriet indebærer, at man går meget.
Udover, at de lever op til basale krav om 100% vandtæthed og
isolering, har de nemlig også god stødabsorbtion (EVA-mellem-
sål) og perfekt pasform. Sidstnævnte optimeres af et fleksibelt
neoprenlaminat mellem liner (inderfor) og gummi. Fleeceliner
sikrer god svedtransport. Komforttemperatur: ÷5 til ÷15.

Et udpluk af markedets populæreste vintersokker – fra venstre:
Svedtransporterende indersokker: Simms WaderWick liner sock (149,-),

Härkila Polypropylen liner (99,-). Isolerende sokker: Härkila Expediton
(179,-), Falke TK 4 (169,-), Simms Wading Sock (269,-), Simms Exstream

Wading Sock (299,-), Scierra åndbar neoprensok (199,-). Nederst ses inder-
støvlerne fra et par af markedets bedste og dyreste pacboots. Bemærk for-
stærkningerne langs samtlige syninger, der øger holdbarheden væsentligt.
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