produktguide

VÄLJ RÄTT KAJAK

– Hitta din profil i produktguiden
Att välja kajakmodell upplevs av de flesta som svårt. Det finns en djungel
av modeller, begrepp och åsikter där ute. Vår produktguide hjälper dig att
hitta rätt. Här rekommenderar vi kajakmodeller och tillbehör till tio
paddlingsprofiler. Vem av dem är du? av lars larsson
Vi som paddlat ett tag får ofta frågan från vänner
och bekanta: ”Vilken kajak ska jag välja?”. Det lika
självklara svaret är: ”Det beror på vad du ska använda
den till”. Numera finns ett väldigt brett utbud av
kajakmodeller på marknaden, modeller för alla storlekar, smaker och användningsområden.
Det första du bör göra för att hitta rätt kajak är att
ta dig en rejäl funderare på hur, när, varför och var du
kommer att paddla. Svaret på dessa frågor kommer att
begränsa urvalet betydligt och sedan återstår det bara att
hitta en snygg och bekväm kajak som passar din storlek.
För att underlätta denna process har vi skapat tio

extra kilon eftersom rotationsgjutna polyetenkajaker ofta är ganska tunga. En annan nackdel är att de
är svåra att laga om du lyckas skada dem så illa att det
blir hål på dem.
Det finns också värmeformade kajaker av ABS-plast.
Dessa kajaker är lättare än rotationsgjutna men billigare
än komposit. Kompositkajaker finns i en rad olika materialvarianter och ju lättare och starkare de är desto mer
kostar de. Vill du ha en lätt kajak med blank och snygg
ytfinish så är komposit ett bra val. Är du dessutom händig så lagar du enkelt skador på skrovet själv.

olika fiktiva paddlingsprofiler som presenteras på
de följande sidorna. Vi lät sedan några av de största
kajakleverantörerna i landet rekommendera sina bäst
lämpade kajaker till dessa tio. Vem av dem liknar du
själv mest?

Roder eller skädda?
Ett roder används för att svänga med och det manövreras
med fötterna, antingen genom pedaler som du trampar
på eller via en styrpinne som förs åt de håll du vill svänga.
En skädda är en justerbar fena som används för att kompensera för sidovind så att kajaken håller kursen. För att
svänga en skäddakajak styr du med paddeln.
Grovt generaliserat kan man säga att roder passar

Plast eller komposit?
Kajaker för samma användningsområde kan finnas
i flera olika material. Vad ska man välja – plast eller
komposit? Om du vill ha en billig och slitstark kajak
som kan hanteras ovarsamt är plast ofta ett bra alternativ. Men du får inte vara rädd för att lyfta några

nybörjare och de som vill paddla snabbt från A till B,
eftersom det inte kräver någon inlärning och möjliggör ett hundraprocentigt utnyttjande av paddeln för
framdrivning.
Skädda passar dem som vill utveckla sin paddelteknik och lära sig olika typer av styrtag, eller surfa
vågor och paddla under tuffa förhållanden där roder
lätt kan skadas. Att hantera en kajak utan roder kräver
en viss inlärning.

Vilka tillbehör behöver jag?
Om du håller dig i lugna, skyddade vatten som är varma
är den enda specialutrustning du egentligen behöver
paddel och flytväst. Ett kapell kan också vara bra så att
du slipper bli blöt om byxorna. Sedan finns naturligtvis
en hel skala av möjliga kombinationer av paddelkläder
beroende på årstid, vattentemperatur och framförallt
vilken typ av paddling du vill utöva. I vår produktguide
får du exempel på produkter som är lämpliga för de vanligaste användningsområdena.

Kajakens anatomi

Har du svårt att förstå vad paddlare och försäljare
snackar om? Ta en titt på bilden nedan som visar
kajakens viktigaste beståndsdelar och deras namn.

Dagslucka
Roderlina
Sittbrunnssarg
Lårstöd

Packluckor

Pryllucka

Elastisk
gummicord

Handtag

Statisk
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Akterdäck

Fördäck

Sittbrunn
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Skrov
Skädda

Köllinje
Skäddareglage

Handtag

Varumärken och återförsäljare
Arrow – aterra.se
Citius – kanuk.nu
Current Designs – bootshaus.se
Dagger – svima.se
Honcho – aterra.se
Hurricane Kayaks – kajaktiv.se
Lettmann – bootshaus.se
Nelo – bootshaus.se
Necky – outdoorsports.se
Old Town – outdoorsports.se
P&H – svima.se
Point 65 – point65.se
Prijon – kajaktiv.se
Rainbow – kanotkul.se
Robson – bootshaus.se
Seabird Designs – seabirddesigns.com
Skim Kayaks – skimkayaks.com
Tahe Marine – tahemarine.se
Tiderace – kayakevent.se
Valley – svima.se
Venture – kajaktiv.se
VKV – vitudden.com
Wilderness Systems – kanotkul.se
Zegul – zegulmarine.se
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1 TILLVERKARENS REKOMMENDATION

Här har vi gett tillverkaren eller återförsäljaren möjlighet att motivera varför de rekommenderar just
denna kajak till personen i fråga.

Så tolkar du uppgifterna i produktguiden

2 LÄNGD

Längden har framförallt betydelse för hur snabb
och kursstabil kajaken är – ju längre desto snabbare
och kursstabilare. Nackdelen med en lång kajak är
att den blir svårare att svänga och hantera.

Exempel:
TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL LINNÉA:

1

▶ Seabird Expedition HDPE LV 480 Plast

är idealisk för dagsturspaddlare som vill ha extra
utrymme för att förvara förnödenheter. Expedition kombinerar snabbhet, stabilitet, volym, vikt
och design på ett mycket bra sätt.

2
3
4
5
6

Längd 480 cm
Bredd 56 cm
Vikt 26 kg
Volym 265 kg
Pris 9 490 kr

3 BREDD
Bredden på kajaken är den viktigaste faktorn för
att avgöra hur stabil kajaken är – ju bredare desto
stabilare. Nackdelen med en bred kajak är att den
blir långsammare än en smal.

6 PRIS
Priset har naturligtvis stor betydelse för de flesta
och det man kan ha i åtanke är att en dyrare kajak
av bra kvalitet ofta har ett högre andrahandsvärde
om du senare vill byta bort den.

4 VIKT
Vikten har betydelse om du vill paddla snabbt,
men den har kanske ännu större betydelse när du
paddlar ensam och ska lasta eller bära kajaken
från bilen till vattnet.

7 KAJAKENS OVANSIDA

5 VOLYM
Volymen är intressant om du vill kunna ta med dig
packning för längre övernattningsturer, eftersom
du då behöver gott om plats. Men har du för stor
volym i förhållande till din egen kroppsstorlek
kommer kajaken att kännas klumpig.

7
8

Denna bild ger information om däcksdesignen och
du kan se vilka typer av packluckor som finns och
var de sitter. Notera också var däckslinor och gummicord, för att hålla kartor eller dricksflaskor på
plats, sitter.

8 KAJAKENS PROFIL

Kajakens profil ger ledtrådar till hur kursstabil
eller lättsvängd den är. En lång och rak köllinje ger
en snabb och kursstabil kajak, medan en bananformad kajak med uppåtsvängda stävar är mera
lättsvängd.

insjö - rekreation sid 34-35

hav - dagstur sid 36-37

hav - långfärd sid 38-39

hav - surf & rockhopping sid 40-41

motion sid 42-43

RICKARD
och JULIA

oskar
och linnéa

Anders
och Eva

Niklas
och Anna

markus
och rebecka

Ingen.

Har hyrt kajak ett par gånger varje sommar
de senaste två åren.

Har gjort ett par helgturer i hyrda kajaker

Har paddlat havskajak i två år.

Har varit med på en prova-på-paddling

De vill göra korta stillsamma insjöturer på
upp till en timme. De behöver varken packning eller mat eftersom de har så nära tillbaka till stugan.

Avkoppling och naturupplevelse. De gör dagsturer i lugn takt och
njuter av vattnets rogivande rörelser och
tar bara med sig mat och något att sitta på.
Vanligtvis är målet någon vacker strand eller klippa i skärgården, där de äter sin medhavda lunch och sedan paddlar hem.

Anders och Eva älskar att ge sig ut i skärgården över en helg och tälta på någon mindre obebodd ö. De planerar att gå kurser i
säkerhet och kajakteknik för att även kunna
paddla på vår och höst, då det kan vara lite
blåsigare och gå högre vågor. Eftersom de
verkligen har fastnat för paddling kommer
de att använda sina kajaker ganska ofta, under sommaren blir det nästan varje vecka.

Niklas och Anna tycker om teknisk paddling där de måste kanta kajakerna och jobba
med olika typer av styrtag. De vill paddla i
trånga passager mellan klippor eller köra
slalom mellan små grynnor. De älskar att
surfa vågor och vill ha långfärdskajaker som
är extremt lättmanövrerade. Oftast gör de
dagsturer när det är tuffa förhållanden, men
ibland blir det även längre flerdagarsturer.

Markus och Rebecka vill paddla regelbundet ett par gånger i veckan som motion under sommaren. De är inte i första hand ute
efter friluftslivet utan vill använda kajaken
som motionsredskap. Oftast rör det sig om
träningspass under en timme. En dröm som
båda har är att ställa upp i något längre motionslopp.

I den lilla insjön vid deras sommarstuga.

I skyddad skärgård.

Skärgårdspaddling i områden som kan vara
exponerade.

Där det finns exponerad kust och hög sjö.

I lugna och skyddade vatten med nära till
land.

Högsommar. De kommer troligtvis bara använda kajakerna under semestern i juli.

Sommar. Paddlar i stort sett bara när vädret
och temperaturen är behaglig.

Vår, sommar och höst.

Året runt.

Sommar och tidig höst.

ÖNSKEMÅL

De har inga större krav på kajakerna – det
räcker att de är stadiga, lätta att komma ner
i, samt gärna så billiga som möjligt. Det är
en fördel om även deras barn i 20-årsåldern
kan använda kajakerna när de är på besök.

Prioriterar stabilitet före hastighet. Trots att
de i nuläget bara gör dagsturer vill de ha kajaker som det är möjligt att göra helgturer med
om de vill prova i framtiden. Paddling är bara
ett i raden av Oskar och Linnéas fritidsintressen och därför vill de gärna ha billiga kajaker,
men med lite högre krav på kvalitet än man
normalt får i den allra billigaste klassen.

Eftersom de ofta gör långa dagsetapper vill
de ha en fikalucka som man kommer åt från
sittbrunnen. De föredrar kajaker i kompositmaterial på grund av den bättre finishen
och prestandan. Till en början blir det troligtvis bara helgturer, men de vill gärna ha
en kajak som möjliggör veckoturer om det
blir aktuellt i framtiden.

De föredrar skäddakajaker som manövreras
med paddeln. Sittbrunnen ska vara utformad så att den ger god kontakt med kajaken. Kajaken ska vara lätt att rolla. Surfprestanda och manövreringsförmåga har
högsta prioritet, men de vill ändå kunna få
med sig utrustning för en flerdagarstur om
de packar smart.

Kajaken ska vara lättdriven och försedd
med roder.

PRISKLASS

Upp till 10 000 kronor.

Upp till 20 000 kronor.

Inget tak på priset.

Inget tak på priset.

Upp till 20 000 kronor.

(Profilerna i guiden är fiktiva och
stämmer ej överens med de verkliga personerna på bilderna.)

erfarenhet
SYFTE

VAR
SÄSONG
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produktguide INSJÖ – REKREATION

TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL RICKARD:

Vill ut på insjö
Rickard och Julia vill ha varsin kajak att
ha liggande vid sommarstugan, så
att de kan ge sig ut på vattnet
för lättillgänglig njutning
under semestern.

Tahe Kayaks flytväst Flytväst med
neoprenfickor. 995 kronor.

Tahe Nylonkapell Enkelt och prisvärt
kapell som finns i storlekar som
passar alla Tahe Marines modeller.
550 kronor.

RICKARD

Ålder 55 år Längd 180 cm
Vikt 82 kg Skostorlek 40
Personliga önskemål
Rickard börjar bli lite stel i
kroppen och vill ha en kajak
som är lätt att komma ner i.

Tahe Kayaks Touring Slim Enkel
paddel med skaft i kolfiber och blad
i glasfiber. 1 800 kronor.

▶ Point 65 Martini Solo är en stabil kajak med

suveräna paddlingsegenskaper. Stor sittbrunn
– lätt att kliva i och ur. Med två packluckor får du
med dig packning för dagen. Dessutom kan kajaken
delas för att lätt förvaras.

brunn, är stabil och utrustad med en bekväm sits.
Har dessutom hållare för kaffekopp, fiskespö och
andra prylar.

Längd 380 cm
Bredd 72 cm
Vikt 24,5 kg
Volym 305 l
Pris 7 490 kr

▶ SeaBird Designs Discovery 420

Kom ut
på vattnet med lätthet: Discovery ger allt i ett nätt
litet paket! Kajaken är följsam och stabil, plus att
den har ett distinkt format skrov som lämpar sig
för många varianter av dagsutflykter.

Längd 420 cm
Bredd 63 cm
Vikt 23 kg
Volym 293 l
Pris 6 490 kr

▶ Tahe Marine Lifestyle 420 är en enkel, billig

och stabil kajak som skapats av Hans Friedel. Hans
är känd för sina fina kajaker som passar många
paddlare. Denna kajak är byggd i trelagers polyetylen som håller bra.

Längd 420 cm
Bredd 63 cm
Vikt 21–23 kg
Volym 363 l
Pris 5 800 kr

är en
stabil och lättmanövrerad kajak med stor sittbrunn
och ett avancerat säte som ger mängder av inställningsmöjligheter. Ett perfekt val för den som eftersträvar komfort och stabilitet!

Längd 427 cm
Bredd 61 cm
Vikt 25 kg
Volym i.u.
Pris 10 500 kr

▶ Old Town Canoe Camden 120 har stor sitt-

SeaBird paddel GF/PE Mycket
bra paddel till bra pris. Glasfiberskaft och extra starkt blad. Vikt
1 050 gram. 950 kronor.

Baltic Canoe Unisex Lätt, smidig
och mycket slitstark paddlarväst.
Midje- och grenband med snabbspännen. 330 kronor.

▶ Wilderness Systems Tsunami 140

TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL JULIA:
SeaBird kapell i nylon Bra kapell
till Seabirdkajaker och till bra pris.
Har limmade sömmar. 495 kronor.

Julia vill ha och lite till. Justerbart ryggstöd ger god
sittkomfort och hon kommer att känna sig mycket
trygg på vattnet.

Längd 426 cm
Bredd 62 cm
Vikt 25 kg
Volym i.u.
Pris 8 950 kr

▶ Necky Rip

är stabil och prisvärd. Den väger
relativt lite och är kort, vilket gör den lättare att
hantera på land.

Längd 320 cm
Bredd 72 cm
Vikt 19,5 kg
Volym i.u.
Pris 5 990 kr

▶ Point 65 Martini Tandem Om Julia och Rickard vill paddla tillsammans kan de välja en Martini
Tandem som med ett enkelt handgrepp kan göras
om från enmans- till tvåmanskajak. De får också
med sig packning för dagen i den.

Längd 416 cm
Bredd 70 cm
Vikt 35 kg
Volym i.u.
Pris 13 000 kr

Stabila och robusta Oasis är
en av Sveriges mest sålda kajakmodeller. Den är
okomplicerad och kan paddlas av såväl små som
stora paddlare. Den perfekta, trygga familjekajaken!

Längd 430 cm
Bredd 63 cm
Vikt 24 kg
Volym i.u.
Pris 7 900 kr

▶ Dagger Charleston 14 har all som stabilitet

JULIA

Ålder 42 år Längd 169 cm
Vikt 70 kg Skostorlek 38
Personliga önskemål
Julia är orolig för att tappa balansen och vill ha en trygg och
stabil kajak.

▶ Rainbow Oasis

Rickard har utrustats av Tahe Marine
www.tahemarine.se
Julia har utrustats av Stockholmkajak/Seabird
www.stockholmkajak.se

34 kajak 2011 PRODUKTGUIDE

Längd 285 cm
Bredd 70 cm
Vikt 22 kg
Volym i.u.
Pris 8 000 kr

▶Robson Titris 12 är en stabil och lättmanöv-

rerad rekreationskajak med hög sitskomfort. Det
snedskurna däcket möjliggör en mer avslappnad
paddelisättning nära kajaken, även för kortare
personer.

Längd 375 cm
Bredd 62 cm
Vikt 23 kg
Volym 340 l
Pris 9 990 kr
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Paddlar för avkoppling
Oskar och Linnéa tycker
att paddling är ett utmärkt
sätt att koppla bort
vardagsstressen och finna
harmonin i tillvaron. Nu
vill de ta steget att skaffa
egna kajaker.
Extrasport X-Treme Armour Vind samt
vattentät jacka med extra ventilation för
justering av kroppsvärmen. 1 890 kronor.
Escape Clip Enkel flytväst med snabbspänne och bra passform. Justerbar i
midja samt axelparti. 455 kronor.
Necky kapell Bra och prisvärt kapell
till Neckys kajaker. 475 kronor.

OSKAR

Personliga önskemål
Oskar vill specifikt ha en kajak
av plast eftersom han vill kunna hantera den lite ovarsamt
vid landstigningar och slippa
underhållet.

Extrasport X-Tended Wear Pant Paddelbyxa i unisexstorlek. Lös passform med
formsydda knän. 950 kronor.
Carlisle Polar Lämplig paddel för nybörjare
till medelgoda paddlare, med 60 graders
vinkel och väger 1 100 gram. 890 kronor.

Oskar är utrustad av Outdoorsports Scandinavia
www.outdoorsports.se
Linnéa är utrustad av Point 65 Kayak Center
www.point65.se
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▶ Necky Looksha 17 PE är en trygg kajak i poly-

eten av god kvalitet, som sväljer en helgpackning
utan vidare.

Längd 516 cm
Bredd 56 cm
Vikt 28 kg
Volym 305 l
Pris 17 500 kr

▶ Seabird Designs Expedition HDPE HV 518

Längd 518 cm
Bredd 59 cm
Vikt 29 kg
Volym 360 l
Pris 9 490 kr

Plast är idealisk för dagsturspaddlare som vill ha

LINNÉA

Ålder 42 år Längd 169 cm

Vikt 70 kg Skostorlek 38
Personliga önskemål
Plast eller komposit spelar
ingen roll för Linnéa.

Stohlquist Betsea Tjejflytväst med
fickor och reflex. 960 kronor.
Level Six Chilco Paddeljacka med
visselpipa, många fickor och reflexer.
2 300 kronor.
K Gear Paddle Leash Band från
K-Gear mellan paddel och arm.
110 kronor.
Point65 Ocean kapell Sittbrunnskapell i nylon med hängslen.
490 kronor.

extra utrymme för att lagra förnödenheter. Expedition kombinerar snabbhet, stabilitet, volym, vikt
och design på ett mycket bra sätt.
▶ Point 65 Five-O-Five GTE 3L Roder är en slit-

stark plastkajak i tre lager som gör den lite styvare
för högre prestanda. Den är stabil och har stor sittbrunn som gör det lätt att komma i. Bra för dagstur
och övernattningstur.

Längd 505 cm
Bredd 60 cm
Vikt 27 kg
Volym 363 l
Pris 14 900 kr

är en modern
brittisk kajak med gamla anor, till det pris Oskar vill
ha. Den stora sittbrunnen gör att även större paddlare får plats bekvämt. Finns även med skädda.

Längd 506 cm
Bredd 56 cm
Vikt 21 kg
Volym 323 l
Pris 12 900 kr

▶ Venture Easky 17 LV roder

TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL LINNÉA:
▶ Tahe Marine Coastspirit är en snabb plast-

kajak som håller hög kvalitet till ett bra pris. Den är
ganska rank, men tjejer har som regel mindre problem med balansen varför Linnéa bör klara den bra.
▶ Seabird Expedition HDPE LV 480 Plast

Level Six Current Pants Paddelbyxor
från Level Six. 1 150 kronor.

GUL Power Slipper Lätta och
bekväma paddelskor i neopren.
245 kronor.

Längd 503 cm
Bredd 56 cm
Vikt 25-27 kg
Volym i.u.
Pris 9 000 kr

är idealisk för dagsturspaddlare som vill ha extra
utrymme för att förvara förnödenheter. Expedition kombinerar snabbhet, stabilitet, volym, vikt
och design på ett mycket bra sätt.

Längd 480 cm
Bredd 56 cm
Vikt 26 kg
Volym 265 kg
Pris 9 490 kr

passar Linnéa och är
bekväm, stabil, lättmanövrerad och välbalanserad
i fart. Den unika http-plasten ger kajaken längre liv
och ett högt andrahandsvärde, om hon senare vill
uppgradera sig.

Längd 490 cm
Bredd 58 cm
Vikt 27 kg
Volym 390 kg
Pris 16 500 kr

▶ Prijon Seayak 490

lare och kräver mindre kraft att driva. En lättmanövrerad, trygg kajak som är lekfull och uppmuntrar paddlare som vill utvecklas.

Längd 460 cm
Bredd 56 cm
Vikt 22 kg
Volym i.u.
Pris 11 900 kr

▶Current Designs Squall är en lättdriven
plastkajak med mycket hög finish och i extremt
hårt och stabilt material. Kombinerar komfort och
funktionalitet med en design som annars bara ses
hos dyra kompositkajaker.

Längd 503 cm
Bredd 56 cm
Vikt 26 kg
Volym i.u.
Pris 16 900 kr

▶ Necky Eliza PE är utvecklad för mindre padd-

Point65 Adventure Tourer GS
Paddel från Point 65 i glasfiber.

Längd 530 cm
Bredd 60 cm
Vikt 29 kg
Volym i.u.
Pris 13 900 kr

▶ P&H Scorpio är en kajak i slitstarkt trelagers

polyeten som Oscar kan vara mycket oförsiktig
med. Den är stabil, lättmanövrerad och har god
sittkomfort. Den har även skädda samt är roderförberedd.

Ålder 40 år Längd 180 cm
Vikt 74 kg Skostorlek 42

TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL OSKAR:
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Mersmak på långfärd

Anders och Eva följde med några mer erfarna kompisar på helgtur
i Stockholms skärgård och blev bitna direkt. Nu vill de skaffa
EVA
egna kajaker och gå kurser för att lära sig mera.egna kajaker.
Ålder 31 år Längd 172 cm
Vikt 60 kg Skostorlek 39

ANDERS

Ålder 34 år Längd 187 cm
Vikt 92 kg Skostorlek 43
Personliga önskemål
Anders vill varken ha en kajak
i det billigaste eller dyraste
segmentet på marknaden.
Han söker en medelväg där
han får mycket prestanda,
men till ett rimligt pris.

Personliga önskemål
Eva har tidigare haft problem
med ryggen och får inte göra
några tunga lyft. Hon vill därför
ha en så lätt kajak som möjligt
och betalar gärna några tusenlappar mer för hög prestanda.

TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL ANDERS:
är en turmaskin med
gott om packutrymme och hon belönar en paddlare
som vill utvecklas. Idealisk för turpaddling även i
hårt väder och stökiga förhållanden. Fikat går lätt
ner bakom sitsen.
▶ Necky Looksha Elite

▶ Point 65 XP 18 är en milslukare i glasfiber. Den

är snabb såväl som lättmanövrerad och fungerar
lika bra på träningsturen som på veckoturen med
full last. Roder och Skädda.

kajak som överstiger hans förväntningar. ABSplasten är starkare än glasfiber och lättare än vanlig plast, med exceptionell finish och prestanda.

En kajak
av glasfiber med mycket goda allroundegenskaper. Seabird Designs Expedition kombinerar fart,
stabilitet, surfegenskaper, volym, vikt och design.

Längd 527 cm
Bredd 59 cm
Vikt 23 kg
Volym 360 l
Pris 12 990 kr

▶ SeaBird Designs Expedition 527.

Palm Tasman Tasman är en högteknologisk
2,5-lagersjacka, perfekt för kustpaddling och
flerdagarsturer. 3 195 kronor.
Svima Combination Spraydeck Ett kombinationskapell av neopren och nylon med hängslen håller vattnet borta från sittbrunnen.
995 kronor.

Palm Sidewinder Pants Sidewinder
trelagersbyxor med dubbel midja blir med
Tasmanjackan en året-runt-kombination.
2 995 kronor.
Palm Gradient Palm har med Merrell tagit
fram en perfekt paddelsko med utmärkt
grepp på våta ytor. 1 295 kronor.
Werner Shuna Neutral Bent Shaft Werners
erkända paddel för hög paddelföring.
Med ett böjt skaft gör du allt lite bättre.
4 395 kronor.
Anders har utrustats av Svima Sport
www.svima.se.
Eva har utrustats av Kajaktiv
www.kajaktiv.se
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för Anders att utvecklas i. Etain är en modell med
god initialstabilitet och som upplevs snabb. Den
kommer till sin rätt när vattnet inte är spegelblankt.
Robson Slim med Loktite-delning
Lättdriven paddel för de längre turerna,
som ger låg belastning på paddlaren.
3 290 kronor.
Hiko Muffle Handy’s Vattentät nylon
med tecnopile-teddy-fleece på insidan
för extra värme. 495 kronor.
Kokatat Gore-tex Tectour Anorak
För paddlaren som vill ha det bästa
vad gäller material och detaljer.
4 890 kronor.
Prijon Touring Lars Superstretchig
neopren, förstärkt med latex och
med värmande fleece runt midjan.
1 390 kronor.
Hiko Cinch Utrustad med två stora
sidofickor och en baktill för kastlina,
reflexer samt fäste. 1 395 kronor.
Kokatat Whirlpool Vattentäta och
andningsbara med hängslen och
extra förstärkning på knän och bak.
2 225 kronor.
Hiko Surfer Varma, sköna och smidiga
med högre skaft och kraftig gummisula.
375 kronor.

Längd 549 cm
Bredd 54 cm
Vikt 27 kg
Volym 390 l
Pris 26 000 kr
Längd 530 cm
Bredd 58 cm
Vikt 23 kg
Volym 345 l
Pris 19 900 kr

▶ Prijon Marlin Pri-lite ger Anders en roder-

▶ Valley Etain är senaste modell och en kajak

Palm Taupo En högt skuren kajakväst med
ett flertal fickor och en böjd skumplast som
sluter om kroppen. 1 795 kronor.

Längd 520 cm
Bredd 56 cm
Vikt 23,5 kg
Volym i.u.
Pris 25 900 kr

Längd 534 cm
Bredd 55 cm
Vikt 24 kg
Volym i.u.
Pris 31 500 kr

TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL EVA:
▶ Prijon Seayak 500 , ny för 2011, är en nedska-

lad version av den framgångsrika modellen Prilite
Marlin – ett val med Evas storlek i åtanke. Det lägre
bakdäcket och den mindre sittbrunnen ger bra passform och komfort.

Längd 500 cm
Bredd 56 cm
Vikt 26 kg
Volym 335 l
Pris 16 900 kr

▶ P&H Cetus LV

är en riktig expeditionskajak
som är snabb, stabil och lättsvängd. Eva kommer
att sitta skönt och få stöd för sin rygg.

Längd 531 cm
Bredd 54 cm
Vikt 24 kg
Volym 292 l
Pris 31 500 kr

▶ Tiderace Xplore S Hardcore Pro.

Eva får
sin drömkajak som, enligt testet i Paddling ”kombinerar lekfullhet, trygghet och fartresurser på
ett imponerande sätt”. Eva kan ha den på långturen
men även till lek – i kolfiber och lätt som en plätt.

Längd 533 cm
Bredd 51 cm
Vikt 22 kg
Volym 330 l
Pris 34 900 kr

▶ VKV Anita »light« halvkol.

Eva kommer att
stortrivas i en VKV Anita i ”light”-version, där tillverkaren blandar kol och glasfiber samt gör kajaken personligt anpassad. Hon kan hantera den på
egen hand och den klarar veckoturer.

Längd 520 cm
Bredd 62 cm
Vikt 18 kg
Volym 340 l
Pris 29 900 kr

Eva får en rejäl,
snabb och lätt kajak. Designen är typiskt Johan
Wirsén med vackra linjer och fantastiska egenskaper i vattnet. Den är mycket lämplig för långa
turer i alla väder.

Längd 530 cm
Bredd 52 cm
Vikt 19-21 kg
Volym i.u.
Pris 30 500 kr

▶ Zegul 530 Semi Carbon.
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Sugna på surf och lek
Niklas och Anna har paddlat ett par år med vanliga
långfärds kajaker. Nu vill de ha nya utmaningar och
har bestämt sig för att köpa nya, mer lekfulla kajaker
som de kan surfa med.

Ophion Cyclone Flex/Carbon
Effektiv paddel som möjliggör
snabba beslut och acceleration.
3 595 kronor.
Peak UK Creek One Piece Torrdräkt med
dragkedja i grenen som underlättar vid
av- och påklädning. 6 220 kronor.

Camaro Seamless Bonding Glove Helt
utan sömmar i tre millimeters neopren,
100 procent vattentät och perfekt på vintern. 470 kronor.
Peak UK Standard Kapell i fyra millimeters
stark neoprene med latexförstärkning utan
sömmar på däcket. 890 kronor.

NIKLAS

Ålder 36 år Längd 178 cm
Vikt 78 kg Skostorlek 42
Personliga önskemål
Niklas vill ha en kajak med god
sittkomfort och bra kontakt.

Peak UK Boots Sköna skor som går över
ankeln i 3,5 millimeters neopren med
greppvänlig sula. 330 kronor.
Niklas har utrustats av Kayak Event
www.kayakevent.se.
Anna har utrustats av Aterra
www.aterra.se.
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▶ Arrow Play är en av få kajaker på marknaden

som är anpassade för riktigt hårda vågor. Designad
med mycket volym i fören, vilket gör att Niklas kan
manövrera även i brytande vågor.

Nil Rhino Fullcut Handgjord hjälm
för tuff paddling. 1 995 kronor.
Duem Neo Hell Rider Coolaste
play-/surfvästen passar perfekt
för dig som behöver vara rörlig.
1 595 kronor.
Nookie Surf & Sea Nookies nya
kapell för lite tuffare förhållanden.
890 kronor.

ANNA

Ålder 31 år Längd 172 cm
Vikt 60 kg Skostorlek 39
Personliga önskemål
Anna vill gärna ha en kajak med
fräck design som sticker ut lite.

Sandiline Kayak Pro Snygg torrdräkt
i mjuk och skön fyralagers Toray.
7 495 kronor.

Sandiline Low Shoes Sand Enkel
lågsko för bibehållen känsla i surf
och lek. 310 kronor.

Längd 513 cm
Bredd 53 cm
Vikt 24 kg
Volym i.u.
Pris 25 975 kr

▶ Hurricane Kayaks Tracer är en väldigt lätt-

manövrerad kajak med en minimalistisk form och
ren däcksdesign. Sittbrunnen ger väldigt bra kontakt med ABS-materialet som tål rejält med stryk
under rockhopping.

Längd 500 cm
Bredd 58 cm
Vikt 21 kg
Volym 300 l
Pris 19 900 kr

▶ P&H Aries är en helt ny typ av havskajak, speciellt utvecklad för surf och lek. I den kommer Niklas att uppleva havspaddling på ett sätt han inte
har gjort tidigare. Otroligt stabil och manövrerbar
i vågor.

Längd 472 cm
Bredd 57 cm
Vikt 25 kg
Volym 290 l
Pris 29 900 kr

Den ultimata
surf- och lekmaskinen för Niklas. Att vara ett med
kajaken ger snabb respons vid manövertag, kontroll i surf och trygghet i hög sjö. Niklas kan fokusera på paddlingen. I tålig carbon/Kevlar.

Längd 517 cm
Bredd 52 cm
Vikt 25 kg
Volym 370 l
Pris 29 500 kr

av Wirsén har tillverkats just för
att leka med i surf. Man anar linjer lånade från våra
Greenlandkajaker. Zegul 520 är kul att surfa med
och rollar mycket lätt.

Längd 520 cm
Bredd 53 cm
Vikt 22–24 kg
Volym i.u.
Pris 22 000 kr

▶ Tiderace Xtreme Hardcore

▶ Zegul 520

Peak UK River Guide Vest Nylonskal
med neopren i axlarna och dubbla
frontfickor samt inkluderat
kastlinebälte. 1 460 kronor.
Sweet Strutter Kanske den snyggaste
och mest klassiska paddlarhjälmen som
finns, gjord av norska forspaddlare.
1 700 kronor.

TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL NIKLAS:

TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL ANNA:
▶ Arrow Nuka

är en grym kompis när det gäller vågpaddling för en person som Anna, som väger
under 75 kilo. Liten och lätt att hantera tack vare
sin skrovform som är utvecklad för att ge hög prestanda.

Längd 503 cm
Bredd 52 cm
Vikt 22 kg
Volym i.u.
Pris 25 975 kr

Här är det svårt att inte
bli sedd. Funktion och form samsas och erbjuder
elegans och goda egenskaper för rockhopping och
surf. Liten och nätt som erbjuder god kontakt för
en mindre paddlare.

Längd 470 cm
Bredd 56 cm
Vikt 18,6 kg
Volym i.u.
Pris 31 900 kr

▶ Valley Avocet VCP

Valleys suveräna leklåda kommer nu i thermoformad ABS-plast, en
mycket lätt och stryktålig konstruktion. Anna
kan få kajaken i en färg med pärleffekt som definitivt sticker ut.

Längd 488 cm
Bredd 56 cm
Vikt 22 kg
Volym 280 l
Pris 22 900 kr

▶ Tiderace Xcite S Hardcore Pro passar som

handsken och låter Anna matcha Xtreme även i tuff
sjö. Hon får möjlighet att utvecklas som paddlare
så långt hon vill – och att turpaddla. I fräck Hardcore Pro med läcker look på skrovet.

Längd 503 cm
Bredd 51 cm
Vikt 21 kg
Volym 311 l
Pris 34 900 kr

▶ Skim Kayaks Braveheart CL är lätt att kontrollera i alla situationer och ger skärande svängar
en ny mening. Kajaken är förutsägbar i surf och
kommer att ge Anna hennes livs upplevelse, med
det radikala utseendet på kajaken hon söker.

Längd 503 cm
Bredd 53,1 cm
Vikt 21 kg
Volym 322 l
Pris 35 900 kr

▶ Necky Eliza Carbon

OBS: Sidoprofilen visar Eliza i glasfiber.
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TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL MARKUS:

Laddar för träning

är stadig som en snabb havskajak
och perfekt för dig som vill ha en lätt kajak att träna
i. Smalt förskepp för att få ett så effektivt paddelisätt och drag som möjligt. Högt förskepp för torr
sjögång.

Längd 520 cm
Bredd 55 cm
Vikt 12,5-13,5 kg
Volym i.u.
Pris 16 500 kr

Surfskins grand master för
nybörjare, med packlucka på 20 liter får man med
sig det nödvändigaste. Hög säkerhet för Markus,
om vädret skulle slå om så klarar Guru rejäla vågor.

Längd 580 cm
Bredd 50 cm
Vikt 17 kg
Volym i.u.
Pris 19 995 kr

är en lättdriven
motionskajak med samma hög sitskomfort som i
Lettmanns havskajaker. Dess konstruktion gör den
även lämplig för skärgårdspaddling och multisport.

Längd 520 cm
Bredd 53 cm
Vikt 19 kg
Volym i.u.
Pris 17 600 kr

▶ Citius 55

Markus och Rebecka har länge sökt efter en bra träningsform som är
skonsam för kroppen. När de testade paddling kände de att de hittat rätt.
REBECKA

Ålder 38 år Längd 168 cm

▶ Honcho Guru.

Vikt 57 kg Skostorlek 39
Personliga önskemål
Rebecka är en mer renodlad
träningsmänniska än Markus
och det kvittar för henne om
det finns packutrymme eller
inte. Hon vill ha en snabb kajak
och hon kan hålla balansen i
motionskajaker som är rankare
än de snabbaste havskajakerna.

MARKUS

Ålder 51 år Längd 188 cm
Vikt 84 kg Skostorlek 46
Personliga önskemål
Markus tycker om att paddla
lite längre motionsturer på helgerna, då han tar med sig mat
och något extra plagg. Det vore
därför praktiskt med ett litet
vattentätt packutrymme. Han
vill ha något lite stadigare, inte
så mycket rankare än en snabb
havskajak och den får gärna
fungera för multisport.

Kanuk paddelhandske 303 Kort handske designad för att passa dagens moderna paddeljackor med neoprenmuddar. 360 kronor.
Kanuk paddeljacka 325 Tvålagers Seatec
med andasfunktion. Reglerbar neopren i
muddar och midja. 1 500 kronor.
Kanuk Flytväst 405 Specialdesignad för dig
som tränar och tävlar. Kort i midjan för att
inte begränsa rotationen. 760 kronor.
Kanuk kapell 204 Ett standardkapell i svetsad polyuretan med reglerbar midjelåsning.
630 kronor.
Kanuk paddel P2 Parallellbladig vingpaddel
med mycket bra balans och fint bett i
vattnet. Med delning. 3 525 kronor.
Markus har utrustats av Kanuk
www.kanuk.nu.
Rebecka har utrustats av Bootshaus
www.bootshaus.se.
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NRS W’s Hydroskin S/S Shirt 0,5
millimeters neopren som ger extremt
bra rörelsefrihet och håller paddlaren
lagom varm. 990 kronor.

▶ Lettmann Streamliner S

▶ Point 65 XP 18 Spyder är en touring-surfski,

Längd 549 cm
Bredd 55 cm
Vikt 25 kg
Volym 390 l
Pris 25 999 kr

▶ Zegul Multisport designades precis med en

Längd 520 cm
Bredd 52 cm
Vikt 19-21 kg
Volym i.u.
Pris 20 250 kr

som är stabilare än vanliga surfskis och därför ett
passande träningsredskap för nybörjare. Öppen
sittbrunn gör det lättare att ta sig upp i kajaken om
man välter.

paddlare som Markus i åtanke. En snabb kajak med
egenskaper inte helt olika en vanlig havskajak, men
med lite fullblod ändå. Snabbhet och attityd skapad av Johan Wirsén

NRS Ninja Life Vest Flytväst som
är kortare och därmed ger optimal
rörelsefrihet för hela överkroppen.
1 400 kronor.

TILLVERKARNAS/ÅTERFÖRSÄLJARNAS
REKOMMENDATIONER TILL REBECKA:
har ett väldigt smalt förskepp för att
få ett så effektivt paddelisätt och drag som möjligt. Förskeppet är ganska högt för att få en »torr«
gång i sjö. Kajaken har underliggande roder.

Längd 520 cm
Bredd 51 cm
Vikt 12 kg
Volym i.u.
Pris 14 900 kr

▶ Nelo Viper 51.

Ingen annan motionskajak
går att anpassa lika individuellt med justeringsmöjligheter i trimning och sitshöjd. Det går att
välja mellan olika fotstöd, och sex olika sitstyper.
Tre materialklasser.

Längd 520 cm
Bredd 51 cm
Vikt 15 kg
Volym i.u.
Pris 15 900 kr

▶ Point 65 Bourbon Orca Sport är en perfekt

kajak för den som vill ha en snabb och rolig kajak
för motion och tävling. Skrovformen är utformad
för att ge en lite stabilare kajak än normalt men
utan att påverka snabbheten.

Längd 640 cm
Bredd 45 cm
Vikt 17 kg
Volym i.u.
Pris 23 000 kr

▶ Prijon Barracuda RS. Prijons nya laminerade Barracuda RS i glasfiber är baserad på den
snabba H.T.P-modellen, men lättare och med en
större sittbrunn. Bakre packlucka för övernattning
och dagslucka för mindre saker.

Längd 520 cm
Bredd 55 cm
Vikt 18 kg
Volym 360 l
Pris 17 900 kr

är en mycket
snabb och effektiv multisportkajak. Konstruerad
med lång vattenlinje, vilket resulterar i enastående
prestanda kombinerat med utmärkt kontroll. .

Längd 600 cm
Bredd 47 cm
Vikt 18 kg
Volym 360 l
Pris 12 990 kr

▶ Citius 51

G’power Galaxy Soft Ultralätt vingpaddel med lätt skruvad bladform
som ger mjukare isättning och jämnare tag. 3 250 kronor.

Sandiline Racing Spray Skirt Ett
kapell för motionskajaker som ger
mer plats för knäna och större
rörelsefrihet för höften. 490 kronor.

NRS Hydroskin Pants Byxor i 0,5
millimeters neopren som sitter precis
lika skönt som vanliga löpartights.
1 200 kronor.

NRS Desperado Socks Tunna
neoprenskor med mjuk gummisula
som inte tar mycket plats i motionskajaken. 520 kronor.

▶ Seabird Designs Sport 600
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