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NÆSTEN UANSET hvilken form
for fiskeri du dyrker, så vil du
komme ud for situationer, hvor
det vil være smart at kunne over-
natte ved vandet. Mens kyst- å-
eller søfiskere måske blot tager et
powernap i det fri for at være på
pletten og frisk til det helt tidlige
morgenfiskeri, så er der andre –
fx karpefiskere – der kaster tak-
lerne ud, slår bidmelderne til og
drømmer om at komme sovende
til fangsterne... Atter andre bru-
ger teltet som et hjem gennem
længere tid – fx fjeldfiskeren, der
enten rykker fra plads til plads og
slår lejr et nyt sted – eller bruger
teltet som basecamp ved et godt
fiskested. 

Et godt telt, en sovepose samt
noget isolerende at ligge på, er
derfor en rigtig god investering,
som ikke kun er praktisk på fiske-

turen, men også nyttig i mange
andre sammenhænge.

ET GODT FISKETELT skal kunne
modstå regn og rusk, så man til
enhver tid kan holde sig varm og
tør. Til normalt fiske- og frilufts-
brug er fjeldtelte af enten tunnel-
eller kuppeltypen et oplagt valg.
Førstnævnte egner sig godt til for-
års-, sommer- og efterårsbrug. De
er ofte lidt lettere end kuppeltelte
samt både hurtigere og nemmere
at slå op. På et tunneltelt er inder-

Et liggerunderlag er også en 
fortrinlig afkrogningsmåtte, 
hvis man vil spare på vægten. 
Efter endt fotografering vaskes
underlaget i søvand, og når det er
tørt en halv til en hel time senere,
kan du fejre fangsten med en lur.

At overnatte i det fri ved fiskevandet og oplevet døgnets rytme på nærmeste hold, er en helt fantastisk
naturoplevelse. Men ikke nok med det – muligheden for at sove og fiske ved vandet, når mørket har
sænket sig, vil kunne give dig mange ekstra bonusfisk.
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DEN DER SOVER GODT – 
FISKER GODT

■ UDSTYR:

For at kunne holde på varmen på
en kold nat, skal der være en sno-
relås i toppen samt gerne en iso-
lerende flap ved halsen, så den
varme luft ikke slipper ud. Det er
en fordel, at yderstoffet er relativt
vandafvisende – især i fodenden
som fx denne Ajungilak Tyin 3.
Bemærk den fortykkede kant på
liggeunderlaget – Insul Mat – der
gør, at man ikke så let 
skrider ud, hvis der er lidt skråt.

Kuppeltelte som dette er lidt
mere robuste under ekstreme

vindforhold, og tåler mere sne på
toppen end tunneltelte, hvis man

skulle have en hang til
vinterfiskeri.
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teltet monteret i oversejlet, så man
kan slå hele teltet op på en gang,
hvilket er en stor fordel, når reg-
nen står ned i stænger. 

Fordelen ved kuppeltelte er at
de er mere rummelige og vindsta-
bile. Kuppeltelte er i øvrigt lette at
slå op på klipper, fordi de mere el-
ler mindre står af sig selv. En an-
den god ting ved kuppeltelte er, at
man uden særlige remsystemer
kan nøjes med at sætte inderteltet
op, hvilket kan være rart, hvis der
er tørt og ekstremt varmt. Brugt
på denne måde er teltet primært
en barriere mod myg og andet
kryb. 

Køb en model med apsis, hvor
man kan lægge rygsække, våde
støvler, regntøj osv. Endvidere
bør der være gode ventilations-
muligheder i begge ender af teltet
– og de skal være sikret med or-
dentlige myggenet. Døren i inder-
teltet skal kunne lynlåses med et
myggenet, som virker uafhængigt
af selve teltdøren. Tilsvarende
skal bunden af teltet være 100%
vandtæt og gerne fastmonteret
som en integreret del af indertel-
tet. 

EN VARM SOVEPOSE er mindst lige
så vigtigt som et telt. En god tom-
melfingerregel er, at den angivne
komforttemperatur holder nogen-
lunde, hvis man har tykke sokker

og langt undertøj på, samt i øvrigt
ligger på et velisoleret underlag.
Soves der i ingenting, kan man ro-
ligt trække 5-10°C fra komfor-
temperaturen. Suppleres der op
med en silkelagenpose, kan man

Til karpefiskeri er det ofte en 
fordel med en brolly som denne –
De er relativt tunge og den 
primære fordel er, at de er så
høje, at man kan have en ligge-
stol stående. Det er især en 
fordel, hvis der overnattes på en
sumpet eller stejl brink. En brolly
er i princippet en parasol med 
sider, hvilket er fint til korte ture.
Fiskes der i lang tid – og hårdt
vejr er en regulær bivy, der er
konstrueret som et stort kuppel-
telt at foretrække.

Ud over at isolere godt og
fungere som fugtbarriere

nedefra, er det rart at ligge-
underlaget er skridsikkert, så

man ikke glider nedefter i teltet,
hvis man ligger skråt. Et godt

eksempel på et ekstra skrid-
sikkert underlag er modellerne
fra Sigma, der nærmest klæber

sig til underlaget. På disse er
skumplasten iøvrigt perforeret
vandret, hvilket giver en større

holdbarhed af lamineringen.

Et bivuak-
overtræk er

uundværligt, når
man sover under åben

himmel og rart at have, når der
overnattes i bivuak. Uanset

hvilken model man vælger, skal
bunden være vandtæt.
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Therm-a-rest og lignende under-
lag giver en fantastisk liggekom-
fort og har i øvrigt den fordel, at
man kan folde dem sammen til en
stol, der holdes sammen ved
hjælp af nogle remme. Stolen ve-
jer kun nogle hundrede gram og
er en helt suveræn ting at have
ved lejrbålet, hvor det er ubeskri-
velig rart at kunne læne sig til-
bage og nyde noget rygstøtte.
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vinde henholdsvis 3-8°C og 1-
2°C. 

Isoleringsmaterialet i sovepo-
sen er enten dun eller kunstfiber.
Dun ånder bedre, er lettere at
komprimere samt giver den bed-
ste isolering set i forhold til væg-
ten. Eneste ulempe ved en kvali-
tetsdunsovepose er prisen samt
det faktum, at en dunsovepose
varmer dårligere end fiber, når
først den er blevet våd. Dunenes
isoleringsevne måles i »fyld-
kraft«. Jo større fyldkraft, desto
mere spændstige er dunenes strå-
ler og bistråler. Resultatet er, at de
ikke så let presses sammen, hvor-
ved de kan fastholde større mæng-
der af varm luft. 

I fiberposer består fyldet enten
af korte fibre der er sammenlimet i
måtter eller lange parallelle fibre.
Fyld af langfibret kunstfiber –
f.eks. Polarguard Delta, MTI End-
urance eller 3D har den bedste
holdbarhed og isolationsevne. 

Om sommeren er soveposens
konstruktion ikke af afgørende
betydning. Så længe den kan ly-
nes helt ned og forvandles til en
luftig dyne, er det fint. Vinter-

halvåret stiller derimod noget
større krav til posens konstruk-
tion. For at undgå en lang kulde-
bro ned langs siden skal sovepo-
sen have en isolerende flap langs
lynlåsen. 

Soveposens levetid begrænses
ved overdreven vask, så benyt en

lagenpose til at tage det værste
skidt og sved. Silke er bedre end
bomuld, da det er lettere, behage-
ligere og giver en bedre svedtrans-
port. En silkelagenpose er i øvrigt
fantastisk som UL-sovepose, når
man er på fiskeferie i troperne.

LIGGEUNDERLAGET er yderst vig-
tigt for at kunne isolere mod
kulden fra jorden. De findes i to
hovedtyper; celleplast- og selvop-
pustelige modeller. Fordelen ved
celleplast er, at de er billige, lette
og utrolig robuste. I modsætning
til de oppustelige liggeunderlag er
der intet, som kan punktere.
Blandt de lidt tungere selvoppus-
telige liggeunderlag er Therm-a-
rest fra Cascade Designs et af de
og mest kendte og velgennemte-
stede. Underlagene består af
skumplast, som er betrukket med
luft- og vandtæt nylon. Når venti-
len åbnes udvider skumplasten
sig, så underlaget suger luft og
puster sig selv op. De seneste par
år er der dog kommet mange an-
dre rigtig gode underlag i denne
kategori – fx Sigma og Insul Mat
fra Pacific Outdoor.

På relativt lige og usumpede
bredder, opnår man samme

komfort og stor vægtbesparelse i
forhold til traditionelle bivies
med et let fjeldtelt kombineret

med et liggeunderlag.
Dette telt – Hilleberg Akto –

vejer kun 1300 gram.

SOV GODT...
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