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LADDA DINÄ
PRYLAR I SKOG[N
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FLYGANDE MATTA

Med den vikbara solpanelen Solaris@ 2 USB från Brunton
i fickan behöver du aldrig vara utan ström till mobilen eller
jaktradion. Trots att den ihopvikt inte är större än en plånbok
klarar den av att ladda dina prylar även när det är molni$t ute.
Vikten är t1-4 gram, måtten 38x23 cm och den laddar som
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Pris: Cirka 1 500 kr. Mer info: www.fenixoutdoor.se
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SPÅRHUNDEN OCH LUKTERNA

Skriven av fyra drivna hundmänniskor som brinner för att utveckla hundens förmåga att spåra och upptäcka olika dofter.
Forfattarna drar sig inte för att kritisera gamla invanda mönster och lylter i stället fram
nytänkande och kreativitet. I första hand en
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bok för den som vill fördjupa sig i spår men

torde varatill nytta för alla hundägare.
Pris: 295 kr. Mer info: www.swdi.se
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1. VILTKAMERAN SOM FAR MED ALLT
Plot Stalker plåtar kontinuerligt med

8 MP från var tionde

sekund och år alltså inte beroende av att viltet tri$$ar någon
sensor. Sätt upp den i åkerkanten och fånga allt som händer,
och avnjut det sedan som HD-playback med snabbspolning.
LCD-display visar prograffi, äntal bilder samt batteri- och minneskapacitet. Drivs med fyra AA-batterier och klarar minneskort upp till 32 GB.
Pris: 1 395 kr. Mer info: www.racerback.se

2. PÅ AtLtvtÄtrt BEcÄnnn
Sako har nu återupptagit tillverkningen av ammunition i den
klassiska Sako-kalibern 7x33. Det rör sig om två stycken
olika typer av kulor. Den ena är en helmantel och bär namnet
Speedhead, och den andra är en blyspets som heter
Gamehead. Båda väger lika mycket eller närmare bestämt

5,1 gram.
Pris: Cirka

JAKTMARKER

tGkr/st.

Mer info: www.sako.se

& FISKEVATTEN 6 - 20ll www jof.se

tto
h4ÅTLADÄ

fVIID If\MYGGE
KYLN II\G

,t

5. KYLIGA MATIÅOON
Frozzypack, som är en
svensk uppfinning, är något
så klurigt som en en matlåda
med inbyggd kylning. Locket
innehåller nämligen en giftfri
kylbevarande gele som gör

att maten håller sig kylskapskall upp till sju timmar i
rumstemperatur. Tillverkad
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livsmedelsgodkänd proPylen,,
rymmer I dl, mäter 19,8x13,2x8 cm och väger ca 425 gram.
Pris: Cirka 1-50 kr. Mer info: www.frozzypack.se
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